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 الفصل األول

 الدراسةإلى مدخل 

 :دمةمق
عام منتشر ويستخدم مصطلح االضطراب النمائي ال أويعتبر التوحد بمثابة اضطراب نمائي عام 

تلك المشكالت النفسية الحادة التي يبدأ ظهورها خالل مرحلة  إلىشارة والمنتشر في الوقت الراهن لإل
االجتماعي في نمو الطفل المعرفي و  حاداا  قصوراا الطفولة المبكرة ويتضمن مثل هذا االضطراب 

حدوث تأخر عام في العملية النمائية  إلىواالنفعالي والحركي والسلوكي مما يؤدي بطبيعة الحال 
 ، نب النمو المختلفة )عادل عبداهللسلبية متعددة على الكثير من جوا آثاراا يترك  بأسرها والذي

0220 :01). 

القصور  أوجهمختلفة وتعمل قصور شديدة في المهارات ال أوجهالتوحديون يظهرون  فاألطفال  
يمثلون فئة تتميز عن غيرها من فئات ذوي الحاجات الخاصة، بما  األطفالهذه على جعل هؤالء 

 التدخل السيكولوجي لتقديم برامج تربوية مناسبة للعالج )سليمان عبد الواحد ، إلىيجعلهم في حاجة 
0212  :7. ) 

عب كوسيلة  وحدي هي البرامج التي تعتمد على اللالبرامج التربوية المقدمة للطفل الت أهمومن  
المهارات  العديد من الدراسات فعاليته في اكساب الطفل التوحدي العديد من  أثبتتفقد  تعليمية

اللعب بسبب القصور في سلوكياتهم  ونيرفض ونالتوحدي األطفال أن لوحظ وقدالحياتية الالزمة 
ة التي يبديها ذاالسلوكيات الحركية الش أنكما  آلخرينافيجدون صعوبة في التفاعل االجتماعي مع 

والتي تنتج عن الشعور بالقلق  اآلخرينالطفل التوحدي تتداخل مع قدرتهم على بناء عالقات مع 
 & Swaim)والتفاعل معهم اآلخرينوالتوتر الذي يشعر به الطفل التوحدي نتيجة اخفاقه في مسايرة 

Morgan, 2001:195). 

ساليب الفعالة الشائعة في مجال تعديل السلوك وعالج المشكالت السلوكية ائق واألالطر  أحدفهو 
ا ما استغل بطريقة صحيحة لمساعدة إذا وذا قيمة تربوية ا وهادفا بحيث يكون موجها  األطفاللدى 

شباع الكثير ا  للقلق والتوتر و  الطفل على التعبير والتنفيس عن انفعاالته ومخاوفه فيعد بذلك مخرجاا 
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حباطات ومشاعر ن الحاجات والرغبات التي لم تتحقق في الحياة اليومية بهدف التقليل من اإلم
  .(02:  0211الضيق والقلق لدى الطفل في المواقف الحياتية )جمال دفي ،

لما يمنحه لهم من شعور بالمشاركة  اللعب أنشطةشراك الطفل التوحدي في إلذلك كان البد من  
لتعليمهم الكثير  ممتازاا  يكون وسيطاا  أنوالتشجيع والرضا والسعادة ومن ثم يمكن والفاعلية والمنافسة 

في جو من المتعة والمرح  اجتماعياا ط السلوكية المرغوبة نمالمفاهيم والمعلومات والعادات واإلمن ا
 أو التوحديين من حيث التفريغ األطفالقيمتها االيجابية في حياة  لأللعاب أن، كما النفس إلىمحبب 

التنفيس االنفعالي والتخلص من العزلة واالنسحاب والطاقة العدوانية والسلوكيات النمطية واكساب 
وتنمية ثقتهم بأنفسهم  اآلخرينالتوحديين المهارات التي تمكنهم من شغل وقت فراغهم واالندماج مع 

 ،المطلب القريطيحركية لديهم )عبد تحسين صحتهم النفسية والعضلية والمهارات ال إلىمما يؤدي 
0221 :76). 

شطة اللعب الجماعية تخلق جو من التفاعل واالحتكاك واللعب التعاوني والتبادل االنفعالي نأف
ن وذلك من يالتوحديين ومساعدتهم في كيفية تقديم العون والمساعدة لألخري األطفالواالجتماعي بين 

دوات اللعب باستخدام األ أثناءدوار تبادل األومن خالل  األقرانخالل تبادل اللعب باستخدام الكرة مع 
دوات ، وللعب الجماعي دور في تنمية التواصل البصري المختلفة كالحبال والعصي وغيرها من األ

التوحديين وظهور عالمات الفرح على وجوههم عند تحقيق الفوز واصابة الهدف كما  األطفاللدى 
العناق وكيفية التعبير عن انفعاالته بحركات جسمية يساعد على تعليم الطفل التوحدي السالم و  أنه

امقبولة كالتصفيق باليدين ويخفف  ن )السيد ياتصاله باألخري أثناءمظاهر القلق والتوتر  أيضا
 .(01: 0212،الخميسي، مصطفى صادق 

 األطفاللذلك فاستخدام البرامج التدريبية التي تعتمد على اللعب يفيد ويثمر بشكل ايجابي مع 
 أهميةتشترك جميعها في التركيز على  أنها إال جهمعلى الرغم من االختالف بين براموحديين و الت

رة بتوافر فريق من االخصائيين التدخل التربوي المالئم في سن مبكرة من حياة الطفل وتقتضي الضرو 
ارات يتضمن التدخل عالج للمشكالت التواصلية وتنمية المه أنعلى  همبعداد البرامج الخاصة إل

االجتماعية وتعديل السلوك وعالج االضطرابات النفسية وتنمية المهارات الحركية والعضلية وتوفير 
: 1999والتفاعل معهم )هال السعيد ، اآلخرينترفيهية ممتعة للطفل تساعده على مشاركة  أنشطة
111). 
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 مشكلة الدراسة:

ياتهم ودوره في تنمية النواحي اللعب في ح أثرالتوحديين لدراسة  األطفالاختارت الباحثة  
القلق لديهم ، واختصت هذه الفئة بالتحديد لما تعانيه من  مستوىاالجتماعية والحركية و تخفيف 

 اإلعاقةشديد وتهميش وضعف في الخدمات المقدمة من الدولة واعتبارهم فئة من فئات  إهمال
بد من التوسع في تصميم كان اللذلك  ،مية ومدارس خاصة بهمالعقلية ال تتوافر لهم مراكز حكو 

البرامج التدريبية التي تعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم لمساعدتهم على التواصل مع المجتمع الذي 
تتسم بالمتعة والمرح والبهجة مما يساعد  اللعب الجماعية التي أنشطةيعيشون فيه وذلك من خالل 

 .زلة التي يعيش فيها لععلى اندماج الطفل التوحدي والخروج من الروتين وا

التوحديين ومالحظتهم واالطالع على  األطفالمع  للباحثة الحالية ومن خالل التعامل المباشر
ذوي االحتياجات الخاصة لوحظ وجود قصور  األطفالالدراسات واألبحاث التي تناولت هذه الفئة من 

 ;Ting, 2014) ل منمثل دراسة ك في النواحي الحركية واالجتماعية واالنفعالية لديهم
Macdonald & Cathrin, 2014)  ا ، كما لوحظ بحاث من خالل العديد من الدراسات واأل أيضا

اللعب في تنمية المهارات الحركية واالجتماعية واالنفعالية  لدى الطفل التوحدي مثل  أسلوبنجاح 
 . (Min & Pavarthy ,2011; Smith & Tomas ,2014 ;0212دراسة )سارة العزب ،

برنامج يقوم على اللعب لتنمية المهارات الحركية واالجتماعية  إعدادمما دفع الباحثة الحالية الي 
 Ming & Wagner,2007) دراسة العديد من الدراسات ومنها وأنخاصة  ،التوحديين األطفاللدى 

ميعها ج أثبتت،  (0210جمال ، سامة فاروق ، رضا الأ ;0210عادل غنايم ، السيد الشربيني ،;
هذا القصور يجعلهم عاجزين عن التفاعل واالندماج في  وأنوجود قصور في تلك المهارات لديهم 

 المجتمع بشكل مقبول مما يشعرهم بالقلق.

عن المشاركة في الكثير من  هلدى الطفل التوحدي يعيق األساسيةفضعف المهارات الحركية 
عله يحجم عن المشاركة الجماعية والتواصل وشعور العجز لديه يج اآلخرينالجماعية مع  األلعاب

 .اآلخرينعن  بعيداا  وحيداا معهم ، فيفضل الطفل البقاء 

اللعب الحركي  البرامج التدريبية التي تعتمد على أن(  keyhani ,2014: 21كيهاني ) وتشير 
الباحثة  التوحديين وقد الحظت األطفاللدى  األساسيةالجماعي تساعد على تنمية المهارات الحركية 

عدد قليل  فقط من الدراسات  أن إالتلك المهارات في حياة الطفل التوحدي  أهميةعلى الرغم من  أنه
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وصت الدراسة باالهتمام بالبرامج التي ألديهم ولذلك  باللعب الحركي والجماعي أهتمتهي التي 
حركية  ألعابي عن طريق اشراك الطفل التوحدي ف األساسيةالحركية  المهارات تساهم في تنمية
 جماعية هادفة.

وجود عالقة  إلى (Macdonald,2013 271:) دراسة ماكدونالد أشارتفقد  آخرومن جانب 
وضعف المهارات االجتماعية  لدى الطفل التوحدي   األساسيةطردية بين ضعف المهارات الحركية 

تعتمد على اللعب البرامج التي  أنمن خاللها  أكدتطفل توحدي و  31دراستها على  جريتأحيث 
التوحديين كما  األطفالوالمهارات االجتماعية لدى  األساسيةتنمية المهارات الحركية  تساعد على

 لألطفالسس تربوية مالئمة أعلى ضرورة التوسع في تصميم هذه البرامج بطرق تقوم على  أكدت
   .التوحديين

ود قصور في المهارات وج إلى( 072 :0210(عادل غنايم ، السيد الشربيني أشاركما  
كدوا على وجود عالقة عكسية بين أاالجتماعية وظهور اضطرابات القلق لدى الطفل التوحدي و 

شراك إ أهميةعلى  أكدواارتفاع القلق وانخفاض المهارات االجتماعية لدى الطفل التوحدي، كما 
لخفض مستوى القلق مكان الحركية واأللعاب الجماعية  قدر األ األنشطةالتوحديين في  األطفال
 .لديهم

برامج تعتمد  إعداد( بالتوسع في 67: 0210(سامة فاروق ، رضا الجمال أوصت دراسة أكما 
 وأشارتالتوحديين  األطفالالرياضية للحد من االضطرابات السلوكية مثل القلق لدى  األلعابعلى 

 األطفالتقليص القلق لدى  وأنوجود ارتباط سلبي بين القلق والمهارات االجتماعية  إلىتلك الدراسة 
 الرياضية. األلعاب اآلخرينالجماعية ومشاركة  األنشطةالتوحديين يساعد على اندماجهم في 

 األطفالالقلق لدى  مستوى  وفي حدود علم الباحثة الحالية ال توجد برامج تدريبية أعدت لخفض
والمهارات  األساسيةت الحركية الجماعية المتضمنة لكل من المهارا األلعابالتوحديين باستخدام 

لم تحظى باالهتمام المطلوب في الدراسات العربية كما  األساسيةالمهارات الحركية  وأناالجتماعية 
التوحديين  لذلك تقوم الدراسة  األطفالتدني مستوى المهارات االجتماعية يعد مشكلة واضحة لدى  أن

اللعب  انشطة  جتماعية باستخدام برنامج قائم علىواال األساسيةالحالية بتنمية المهارات الحركية 
 التوحديين . األطفالبهدف خفض مستوى القلق لدى 
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 التالي : مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ويمكن صياغة

والمهارات  األساسيةما فاعلية برنامج تدريبي باستخدام اللعب في تنمية المهارات الحركية 
 ى القلق لدى الطفل التوحدي ؟في خفض مستو  وأثرهاالجتماعية 

 :ةالتاليالتساؤالت الفرعية ع منه وتتفر 

البعدي للمجموعة التجريبية في المهارات الحركية القياس القياس القبلي و  بينهل توجد فروق  .1
 . األساسية

التتبعي للمجموعة التجريبية في المهارات القياس القياس البعدي و  بينتوجد فروق هل  .0
 . األساسيةالحركية 

البعدي للمجموعة التجريبية فى المهارات القياس القياس القبلي و  بينهل توجد فروق  .3
 .جتماعية اال

ت التتبعي للمجموعة التجريبية في المهاراالقياس القياس البعدي و  بينتوجد فروق  هل .2
 .االجتماعية

 .القلقى مستو البعدي للمجموعة التجريبية في القياس القياس القبلي و   بينهل توجد فروق  .1

 الدراسة : أهداف
 :من أجل تحقيق مايلي.تدريبي باستخدام اللعب تطبيق برنامج تهدف الدراسة إلى 

 لدى الطفل التوحدي. األساسيةتنمية المهارات الحركية  -أ

 .ل التوحديتنمية المهارات االجتماعية لدى الطف -ب
 

 الدراسة : أهمية
للزيادة الملحوظة في نسبة انتشارهم فقد  وذلكالتوحد  الأطفخيرة بفئة زاد االهتمام في اآلونة األ

وبذلك فقد تخطى اضطراب التوحد متالزمة أعراض  ،حالة والدة 012: 1 نسبة انتشار التوحد قدرت
 2:1من االناث بنسبة  أكبرداون في الترتيب ومن المالحظ انتشاره بين الذكور بدرجة 

(Fombonne,2003:366). 
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البرامج  إعداداالهتمام الشديد بهذه الفئة والعمل على  بدأة في نسبة االنتشار لهذه الزياد ونظراا 
المصاحبة للتوحد والتي تعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم  األعراضالمناسبة لهم والتي تقلل من 

 التي تساهم على االندماج في الحياة بصورة شبه عادية .

نمية  بت أكبربصورة  أهتمتالتوحديين  ألطفاللالبرامج التي أعدت  أغلب أنومن المالحظ 
لديهم ولم ينال  األساسيةبتنمية المهارات الحركية   أهتمقليل فقط  وان عدد  المهارات االجتماعية 

االهتمام الكافي في البرامج التدريبية المعدة لهم  التوحديين األطفالالذي يعتبر سمة من سمات و القلق 
التوحديين باستخدام  األطفاللدى  القلقمستوى برنامج لخفض  بإعدادة الدراسة الحالي أهتمتلذلك 
 المهارات االجتماعية. وأيضاا  األساسيةاللعب المتضمن المهارات الحركية  أسلوب

 الدراسة في النقاط التالية : أهميةوبذلك يمكن توضيح 

 برنامج تدريبي باستخدام اللعب يساعد على : إعداد  -1

 لدى الطفل التوحدي . األساسيةكية تنمية المهارات الحر  .أ

 تنمية المهارات االجتماعية  لدى الطفل التوحدي . .ب

 .خفض مستوى القلق لدى الطفل التوحدي .ت

 .والقلق لدى الطفل التوحدي األساسيةندرة الدراسات العربية التي تناولت المهارات الحركية   -0

ي بدال من الطرق واألساليب اللعب في تعليم الطفل التوحد أسلوب استخدام أهميةتوضيح   -3
 الروتينية في التعامل معهم .

 يكون اللعب مستمر وأساسي في البرنامج اليومي للطفل التوحدي . أنيجب   -2

 مصطلحات الدراسة :
 Basic motor skills األساسيةالمهارات الحركية 

 إلىدي وتنقسم الحركة لدى الطفل التوح أشكالولى أ: أنهاب إجرائياا تعرفها الباحثة الحالية 
مهارات انتقالية مثل المشي والجري والقفز ومهارات التحكم والسيطرة مثل الرمي واللقف والركل 

الفردية والجماعية المختلفة  األلعاب، وتلك الحركات ضرورية للمشاركة في األتزان والثبات ومهارات
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 إعداداالختبارات الحركية من ويعبر عنها بالدرجة المرتفعة التي يحصل عليها الطفل التوحدي  في 
  .الباحثة

 ocial skillsSالمهارات االجتماعية 

: مجموعة من السلوكيات الهادفة التي  أنهاب إجرائياا الباحثة الحالية المهارات االجتماعية  هاتعرف
تنمى من خالل التدريب والممارسة وتشتمل على قدرة الطفل التوحدي على التواصل االجتماعي مع 

من خالل االتصال بالعين واالنتباه واستخدام التواصل اللفظي والغير لفظي والقدرة على  يناآلخر 
والتفاعل معهم في المواقف االجتماعية المختلفة كما تشمل القدرة على االلتزام بالسلوك  اآلخرينتقليد 

المحافظة على النظافة وامر الكبار و أاالجتماعي المقبول من انتظار الدور وااللتزام بالتعليمات وتنفيذ 
والقدرة على تكوين  والكبار األقرانالشخصية كما تشمل القدرة على المشاركة الجماعية في اللعب مع 

صداقات معهم وتقاس بالدرجة المرتفعة التي يحصل عليها الطفل التوحدي على قائمة تقدير 
 الباحثة. إعدادالمهارات االجتماعية من 

 Anxeityالقلق 

: شعور بالخوف والضيق واالنزعاج ينتاب الطفل بأنه إجرائياا ثة الحالية القلق تعرف الباح
الوجه وكثرة التبول واضطراب النوم  إحمرارالتوحدي يظهر في صورة مظاهر فسيولوجية تتمثل في 

وصعوبة التنفس وزيادة ضربات القلب والشعور باالختناق كما يصاحبه مظاهر سلوكية تتمثل في 
واحد والصراخ بدون سبب وكذلك تظهر مظاهر  نآرة وكثرة البكاء والضحك في حركات االستثا

ا ويقاس والشعور بالخجل وتفضيل العزلة والبقاء منفردا   اآلخرينالخوف من  اجتماعية تتمثل في
 الباحثة. إعدادبالدرجة المرتفعة التي يحصل عليها الطفل التوحدي في قائمة  تقدير القلق من 

 Autistic Childالطفل التوحدي 

مصاب بالتوحد وفق معايير  بأنه: الطفل الذي تم تشخيصه  بأنه إجرائياا تعرفه الباحثة الحالية  
وتم تحديد شدة التوحد لديه  (DSM-IV)التوحد في الدليل التشخيصي واالحصائي لالضطرابات 

 .(shopler,1983) إعداد)  CARS)باستخدام مقياس تقدير التوحد الطفولي 
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 الدراسة  دداتمح
 تتحدد الدراسة الحالية في :

 األساسية: برنامج تدريبي باستخدام اللعب لتنمية المهارات الحركية  موضوع البحث -
 في خفض مستوى القلق لدى الطفل التوحدي . وأثرهوالمهارات االجتماعية 

نوات س 7-6مابين  أعمارهمتوحديين بنسبة توحد متوسط تتراوح  أطفال 2 بشرية: محددات -
 العينة كمجموعة واحدة فقط . استخداموتم 

: تم تطبيق البرنامج في قاعة الكاراتية في استاد المنصورة الرياضي بمدينة مكانية  محددات -
 .المنصورة

جلسة  34 إلىنشاط قسموا  13اشتمل بيق البرنامج في ثالثة شهور : تم تط زمنية محددات -
 . ساعةلواحدة ا أسبوعياا  مدة الجلسة  جلسات  3بمعدل 

  : دراسةأدوات ال -
  .إعداد الباحثة                األساسيةاالختبارات الخاصة بالمهارات الحركية  -

 .الباحثة إعدادقائمة تقدير المهارات االجتماعية  للطفل التوحدي               -

  .الباحثة إعدادقائمة تقدير القلق للطفل التوحدي                               -

 .الباحثة إعداد  البرنامج التدريبي باستخدام اللعب                             -
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لثانيالفصل ا  
للدراسة أساسيةمفاهيم   

بيان فاعلية برنامج تدريبي باستخدام اللعب في تنمية المهارات الحركية  إلىتهدف هذه الدراسة 
في خفض مستوى القلق لدى الطفل التوحدي لذا يشمل هذا   وأثرهوالمهارات االجتماعية  األساسية

والنظريات التي حصلت  األدبياتديد تعتمد عليه الدراسة في تحذي الفصل على الجزء األساسي ال
يحتوي هذا الفصل تربوياا و عليها الباحثة فيما يتعلق بمجال البحث بما يساعد على اثراؤه وتعزيزه 

ووظائفه والنظريات المفسرة له وعالقته بكل  وأنواعهعلى مجمل متغيرات الدراسة من مفهوم اللعب 
فكرة عن المهارات الحركية  إعطاءالي على متغير من متغيرات الدراسة كما يشمل الفصل الح

 والقلق وتعريفهم ودورهم في حياة الطفل التوحدي . والمهارات االجتماعية  األساسية

 التوحد:  أواًل 

يعد التوحد اضطراب نمائي عام يؤثر على األداء الوظيفي العقلي للطفل كما أن درجة ذكاء  
و المتوسط  كما أنه يؤثر على العديد من جوانب الطفل تكون في حدود التخلف العقلي البسيط أ

النمو األخرى وليس على الجانب العقلي واالجتماعي فقط بل أن الواقع يشهد أن أغلب جوانب النمو 
تتاثر به فنجد قصوراا حاداا في النمو المعرفي واالنفعالي والحركي لدى الطفل التوحدي )عادل عبد 

  .(03:  0227اهلل،

توحد في كونه من أكثر االضطرابات النمائية صعوبة وتعقيد وذلك أنه يؤثر وتكمن خطورة ال
على الكثير من مظاهر النمو المختلفة وبالتالي يؤدي إلى االنسحاب واالنغالق على الذات وضعف 

حوله في حيرة دائمة حول  وهذا يجعل من  ، بالعالم الخارجي حتى أقرب الناس إليه  اتصال الطفل
معه ومن ثم تزداد المشكلة تعقيداا وذلك لعدم توافر الطرق والبدائل السريعة السهلة طريقة التعامل 

،  فهد المغلوث) الختراق هذا الغالف الخارجي الذي يفضل أن يبقى هذا النوع من األطفال بداخله
0226 :02 ). 
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 :مفهوم التوحد

ما بين عدة مفاهيم، يرجع الفضل في وضع مفهوم واضح للتوحد بعد التخبط على مدى طويل 
طفل تشابة أعراضهم ولكنها أعراض ال  11( من خالل دراسته على (Kannerإلى  العالم  كانر 

تتشابه مع أي أعراض أخرى موجودة في ذلك الوقت وأطلق على ذوي تلك األعراض باسم التوحد 
للتوحد تشتمل على  الطفولي ومن خالل مالحظته المباشرة لعينة الدراسه وجد أن السلوكيات المميزه

عدم القدرة على تطوير العالقات مع اآلخرين تاخر في اكتساب الكالم استقبال غير تواصلي للكالم 
  .( 01: 0226تكرار للنشاطات في صورة ألعاب نمطية المحافظه على التماثل )فهد المغلوث ،

عديد من  ( أن هناك ال0211:11سامه فاروق ، والسيد الشربيني )أكذلك ذكر كل من  
االصطالحات اللغوية  حول اضطراب التوحد والتي تعددت مع اختالف رؤى العلماء والباحثين في 
مجاالت شتى وقد اختلط  مفهوم هذا االضطراب مع بعض مفاهيم االضطرابات األخرى وبالرغم من 

قدم في المحاوالت الناجحة التي أهتمت برصد سمات التوحد منذ أن اكتشفه كانر ألول مرة والت
األبحاث العلمية وزيادتها كماا وتنوعها كيفاا إال أن هذه اإلضطراب مازال يعتريه الكثير من التساؤالت 

 المحيرة.

في الطبعة الرابعة من الدليل  (APA ,1994 :30)الجمعية األمريكية للطب النفسي  وتعرفه 
اب نمائي عام أو أن التوحد هو اضطر  DSM-IVالتشخيصي اإلحصائي لالضطرابات العقلية 

 شامل يشتمل على مجموعة من ثالثة أعراض رئيسية:

 خلل كيفي في التفاعل االجتماعي. (1

 .قصور في التواصل بنوعيه اللفظي وغير اللفظي (0

جود إنماط سلوكية محدودة ومتكررة مع ضيق االهتمامات واألنشطة وتظهر هذه األعراض  (3
 قبل سن ثالث سنوات.

هو ذلك  ( أن التوحد(Osterling &Dawson,1994:247سون اوسترلينج وداو  وذكر كل من
االضطراب الذي يتضمن قصوراا في التواصل االنفعالي وتأخر في النمو اللفظي المصاحب بشذوذ 

الضمائر باإلضافة إلى النمطية  في شكل ومضمون الكالم والترديد اآللي وعدم القدرة على استخدام 
 وجود استجابات تتسم بالعنف إزاء أي تغير.واإلصرار على الطقوس دون توقف مع 
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( أن تعريف  الجمعية الوطنية لألطفال التوحديين هو 176:  0212وتذكر تيسير كوافحة )
االكثر قبوال في تعريف التوحد ويشير التعريف إلى أن التوحد عبارة عن المظاهر المرضية األساسية 

  :من االضطرابات التاليةشهر ويتظ 32التي تظهر قبل أن يصل عمر الطفل إلى 

 . اضطراب في سرعة وتتابع النمو بكل أنواعه 

 .اضطراب في الكالم واللغة 

 . اضطراب في االستجابات الحسية للمثير 

 .اضطراب في القلق واالنتماء للناس واالحداث والمواقف 

ت ( أن التوحد هو  إعاقة في النمو ينتج عنها اضطرابا01: 0211 )وقد أشار مصطفى القمش
اللغوي( والمصحوبة بإنماط سلوكية  –االتصالي  –االجتماعي  –في جوانب النمو المختلفة )الحركي 

شإذة كما أن هذه األعراض تظهر في الثالث سنوات األولى من عمر الطفل ويكثر حدوث التوحد 
 بين الذكور عن اإلناث.

ه الطفل قبل سن الثالثة ( اضطراب في النمو يعاني من14: 0210ويعرفه سليمان عبد الواحد )
من العمر بحيث يظهر على الطفل في شكل انشغال دائم وزائد بذاته أكثر من االنشغال بمن حوله 
واستغراق في التفكير مع ضعف في االنتباه وضعف في التواصل كما ينمو الطفل المصاب به 

لحسية الخارجية ويقاوم بنشاط حركي زائد ونمو لغوي بطيء وتكون استجابة الطفل ضعيفة للمثيرات ا
 .التغير في بيئته مما يجعله أكثر حاجة لالعتماد على غيره والتعلق بهم(

في الطبعة الخامسة من   (APA ,2013: 28) كما عرفته الجمعية األمريكية للطب النفسي
أنه عجز ثابت في التواصل  DSM-5الدليل التشخيصي واالحصائي لالمراض النفسية والعقلية 

ل االجتماعي يشمل عجز في التعامل العاطفي وتدني في المشاركة االجتماعية وصعوبة في والتفاع
سلوكيات التواصل غير اللفظية المستخدمة في التفاعل االجتماعي يتراوح من ضعف تكامل التواصل 
اللفظي وغير اللفظي والشذوذ في التواصل البصري وصعوبة استخدام االيماءات وانعدام التعابير 

جهية والعجز في تطوير العالقات االجتماعية وصعوبة تكوين الصداقات والمشاركة في اللعب الو 
 التخيلي مع وجود إنماط سلوكية محددة .
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( أن التوحد  مجموعة من األعراض تظهر على الطفل 37: 0213وقد ذكر خالد عبد الرحمن )
االجتماعي واللعب والنشاط التخيلي خالل السنوات الثالثة من عمره وتتمثل االضطرابات في التفاعل 

 وعدم القدرة على التواصل مع اآلخرين وضعف االنتباه.

( التوحد أنه اضطراب نمائي مصحوب باضطرابات نفسية 17:  0211وتعرف  نجوى فارق ) 
تبدأ في الظهور منذ الميالد وخالل السنوات الثالثة االولى من حياة الطفل تؤدي إلى قصور في 

 .جتماعي والتواصل وعدم القدرة على القيام بالحد االدنى من مهارات العناية بالذاتالتفاعل اال

  :العوامل المسببة للتوحد

الدراسات التوحد إلى أسباب نفسية واجتماعية والبعض األخر إلى أسباب عضوية  أرجعت 
ت التي ألكثر بيولوجية أو عوامل جينية أو عوامل كيميائية ويعتبر هذا االضطراب من االضطرابا

من عامل وسبب ومازالت الدراسات غير واقعية في هذا الشأن ومازال هناك غموض حول سبب هذا 
 (.16: 0224االضطراب )نادية أبو السعود، 

 العوامل الجينية للتوحد:

تشير أغلب الدراسات الحديثة إلى وجود اسباب وراثيه قد تكون مسؤوله عن التوحد وأن هناك ما 
اات الجينات المختلفة هي المسببة لظهور اعراض التوحد وعلى شدة االصابة يزيد عن عشر  و  أيضا

اضطراب التوحد تقترن باضطرابات جينية فمعظم المصابين بالتوحد لديهم خلل  من حاالت %2أن 
لم يتم إلى اآلن التحقق من النمط المحدد وال الجينات أو  واضح في الكروموسومات إال أنه

 (.04: 0212لمتوارثة المسؤول عن التوحد )سليمان عبد الواحد يوسف،الكروموسومات ا

( مجموعه من الدراسات الحديثة في مجال Hughes,2008 : 425كما لخص هاجس )
الكروموسومات المسببه للتوحد ويرى أن العديد منها يحتمل أن يكون المسبب لالصابه وأنه من 

 في بعض الكروموسومات.الواضح أن سبب االصابة يرجع إلى شذوذ وخلل 

أن نسبة اإلصابة باضطراب التوحد من بويضة واحدة تبلغ  (Bailey,1996:89)ويرى بايلي 
 أي أن النسبة لالصابة بالتوحد أكبر في التوائم المتطابقة عن  التوائم المتأخية. 73%

ون جنين قد ترتبط بالتوحد ومن المحتمل أن تك 02 – 3وذكر بعض الباحثين  أن ما بين 
 ( 00، 14 ،16 ،7، 6، 0) الجينات التي لها عالقة بالتوحد موجوده في الكروموسومات
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الهش وقد أظهرت الدراسات حول التوائم أن هناك فرصة أن يصاب التوائم المتماثلة × وكروموسوم 
 ( .92:  0212بالتوحد أكثر من التوائم غير المتماثلة ) محمد صالح ، فؤاد الجوالدة ،

 :لبيئية للتوحدالعوامل ا

 %122أن نسبة  العوامل الوراثية المسببة للتوحد  بين التوائم المتطابقة  ال تصل إلى نسبة 
في اضطراب المخ ومن  وهذا يوحى بوجود عوامل بيئية ينتج عنها بعض حاالت التوحد حيث تتسبب

 هذه العوامل:

 . المشكالت التي تتعرض لها االم أثناء الحمل والوالدة 

 اح حظى لقMMR  وهو العقار الخاص بالتلقيح ضد الحصبة االلمانية  باهتمام بالغ لكونه
 أحد االسباب المحتملة لإلصابة بالتوحد إال أن الدليل العلمي يشير إلى عكس ذلك .

 . أن التعرض للمواد الكيماوية قد تسبب التوحد خاصة الرصاص والزئبق 

  في العمليات االيضية فنجد لديهم  من مصابين التوحد لديهم اضطراب  %1كذلك فإن
 حساسيه من تناول االلبان والقمح وأن نتيجة لهذه الحساسية تظهر سمات التوحد .

  وأيضاا تناول المضادات الحيوية له دور كذلك في االصابة بالتوحد  خاصة  التي يتناولها
سليمان عبد  (ااألطفال عند اصابتهم بالتهابات اإلذن ولكن الدليل العلمي لهذه يعد ضعيف

    .( 30: 0210الواحد ، 

( أن معاناه االم أثناء الوالدة واثناء الحمل قد يكون لها 63: 0222هذا ويشير عثمان فراج ،)
تأثير على اصابة الطفل باضطراب التوحد وكذلك تناولها بعد العقاقير واإلصابة باألمراض الفيروسية 

لكيماويات كالرصاص، الزئبق والكبرتيات والكربونات على كما أشار إلى تأثير التلوث البيئي ببعض ا
 .االصابة بالتوحد لدى األطفال 

( إلى وجود مستويات عالية من الزئبق  Palmer,2006: 203وكذلك توصلت دراسة بالمر ) 
في البيئة كان لها تأثير على ظهور معدالت مرتفعة من التوحد من خالل دراسته على عينة قوامها 

 تالميذ تكساس .من  1142
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( إلى تأثير المواد الحافظة   Horen,2004:420&Golding) ورينوقد أشار كل جولدنج وه
 على ظهور بعض سمات التوحد. 92في اللقاحات الصناعية التي يتناولها األطفال قبل االسبوع ال 

حد وقد أظهرت بعض الدراسات تأثير تناول الكحول أثناء الحمل على ظهور بعض سمات التو 
 ,Harris،)( Nenson, 1992: 558لدى األطفال وذلك فى دراسة  كل من نانسون وهاريس )

1995: 660.) 

أن من أهم أنواع االصابه بالعدوى والتى (  Elder, 1994 :99وتضيف نتائج دراسة ايلدر )
  .تكون ذات صله بالتوحد االصابه بالحمى وااللتهاب الدماغى

 العوامل البيولوجية للتوحد :

أن األطفال المصابون بالتوحد لديهم خلل أو اختالف مميز في رسم المخ الكهربائي كما أشار 
أو  %12بعض الباحثين أن هناك انحرافات في شكل وايقاع رسم المخ الكهربائي وذلك في حوالى 

: 0212من العينة المستخدمة من األطفال المصابين بالتوحد )اسامة فاروق، السيد الشربيني % 22
22 ).   

( على وجود شذوذات خلقية عضوية  Campel, 1995 :1272كذلك أشارت دراسة كامبل )
 بالمخ لدى األطفال التوحديين بالمقارنة باألسوياء.

( وهو   R A5كما لوحظ  وجود خلل أو اصابة في نسيج مركز ساق المخ الذى يعرف باسم )
 (  . 61:  0227ينب شقير ، المسؤول عن عمليات االستثارة واالنتباه والنوم ) ز 

وجود مشاكل لدى األطفال المصابين بالتوحد في مناطق  وتري الدراسات الطبية ترى
،   الدهليزوجذع المخ والنصف الكروي االيسر بدرجة أكبر من النصف الكروي االيمن ) وليد خليفة

 (. 04:   0212وربيع شكري، 

الطفل التوحدي تمثلت في وجود خلل في الطريقة  وبذلك هناك نتائج متناقضة  متعلقة ببيولوجية
التي يعمل بها المخ من خالل الخاليا العصبية وأن أكثر أنواع الخلل في الفصين االماميين والمخيخ 
والجهاز الطرفي وجذع المخ وكذلك اجمعت أغلب الدراسات أن الغالبية العظمى من االشخاص 

 ( . 21:  0210سليمان عبدالواحد ، ثناء المخيخ )امخاخهم طبيعي باستالمصابين بالتوحد شكل 
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 العوامل البيوكيميائية للتوحد :

لم تقتصر العوامل العضوية أو العوامل العصبية فقط على ظهور اضطراب التوحد بل أشارت 
االبحوث  إلى عالقة التوحد بالعوامل الكيميائية ويصفه خاصة اضطرابات تتمثل في خلل أو  أيضا

في افرازات الناقالت العصبية التي تنقل االشارات العصبية من الحواس الخمسة إلى  نقص أو زيادة
  .( 66:  0220المخ أو االوامر الصادرة من المخ إلى االعضاء  المختلفة  للجسم )عثمان فراج ، 

( إلى وجود عالقة عكسية بين Campbell &Malon,1991: 326وقد أشار كامبل ومالون )
يرتونين  في الدم والوظائف العقلية لدى التوحدين بالمقارنة باألطفال العاديين ويعد معدل بالزما الس

السيرتونين هو المسؤول عن الحركة الهادفة والتحكم في سلوك الغضب وهناك خلل في نسب 
 السيرتونين في الدم لدى بعض المصابين بالتوحد.

ز الذاتي وتنظيم النشاط الحركي وقد كذلك يلعب الدوبامين دور مهم في اكتشاف البيئة والتحفي
توصلت الدراسات في هذا المجال  لوجود  زيادة في  نسبة الدوبامين في تحاليل البول لألطفال 
المصابين بالتوحد خاصة ذوى األداء المنخفض وذلك أنه يرتبط بالعمر ومستوى النضج )سليمان 

 (. 22:  0210عبدالواحد ، 

( أن بعض الدراسات  عن التوحد تشير  111: 0212الده ، )ويرى  محمد صالح  وفؤاد الجو 
أنه  قد يكون ناتجا لحدوث خلل فى االيض مثل التحطم غير الكامل لبعض البروتيناات مثل 
الجلوتين والكازيين مما ينتج عنة انتاج يبيماتيدات تدخل مجرى الدم وتغيير الحواجز بين الدم 

 والدماغ .

 العوامل النفسية للتوحد :

ولى التفسيرات الضطراب التوحد يعتمد على العوامل النفسية واساليب التربية و دور أمن 
االبوين وخاصة االم وعالقتها بالطفل ونقص االرتباط العاطفي بالطفل وقد أشار كانر وهو مكتشف 

ود اضطراب التوحد أن المسؤولية تقع على االم وهو ما اطلق عليها االم الثالجة ) نادية ابو السع
،0222 :02  .) 

وترى وجهات نظر  حاولت تفسير التوحد على أنه شكل من أشكال الفصام المبكر الناتج عن  
وجود الطفل في بيئة تتسم بالتفاعل االسرى غير السوى مما يشعر بعدم التكيف أو التوافق النفسي 

 ( .  13:  0227)زينب شقير ،
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 خصائص السلوكية لدى الطفل التوحدي

خصائص السلوكية لدى الطفل التوحدي أن بعضهم لديه سلوك ايذاء الذات ، واغلبهم من أهم ال
 )هال السعيد، اليستخدمون اليد اليمنى كما أنهم يستخدمون األلعاب واالشياء بطريقه غير مناسبة

0229   :40.) 

رافض كما أن الطفل التوحدي يتسم بالسلوك النمطي المقيد فهو رافض لتغيير البيئة من حوله و 
لتغيير رتابة اللعب كما أنه يرتبط ارتباط شديد باشياء غير عادية كذلك يعاني مناداء بعض 

 (.104: 0227النشاطات على وتيرة واحدة مكررة وبطريقة صارمه )سهير شاش ،

( أن األطفال التوحديون اليحبون 136:  0224ويرى كال من ايهاب الببالوي ،السيد على )
ن األشياء دون إدراك وظائفها كما أنهم اليحبون اللعب بالكرة وال يحبون أن التجديد وقد يستخدمو 

 يحتضنهم أحد ، كما أنهم اليدركون االخطار بشكل عام . 

  الخصائص الحركية لدى الطفل التوحدي

ذرعهم إلى االمام أو   من أهم الخصائص الحركية للطفل التوحدي الوقوف ورؤسهم منحنية وا 
 (.40: 0224كرر واحيانا يرفرفون بايديهم ويدورون حول انفسهم )هال السعيد،إلى الخلف بشكل مت

ويميل األطفال التوحديون للمشي على اطراف اصابعهم أو يشد ساقيه في احيان أخرى بصورة 
تجعلهما تبدوان وكانهما متصلبتان ويدور كثيراا في المكان وتكثر حركات يدية ورجليه وال تتسم 

وجه عام سواء حركاته في المشي أو التسلق أو األتزان وقد تتسم حركاته بالصالبة حركاته بالرشاقة ب
وقد يقف على درجات السلم بالقدمين معا دون تبديل وذلك عند صعود السلم وبذلك يفتقر غالبية 

 :0220هؤالء األطفال إلى الرشاقة الحركية واستخدام كلتا اليدين بنفس الدرجه ) عادل عبداهلل ،
21.) 

( أن األطفال التوحديون يصدرون استجابات غير 79: 0212سليمان عبد الواحد ) يذكرو 
عادية في األنماط الحركية المختلفة كالدوران واالثارة الذاتية والتارجح والرفرفة باليدين واالصابع وأن 
بعضهم قد يقضي ساعات طويلة ينظر إلى اصابع يديه أو يحرك جسمه وراسه بشكل مستمر إلى 

 مام والخلف .اال
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( في أن األطفال التوحديون يعانون من 040: 0227وتتفق مع ما سبق سهير شاش ) 
اضطرابات حركية فقد يكون هناك صعوبة في بدء بعض المهارات وهم عادة ما يكونون كثيري 
الحركة وتقل الحركة مع تقدم العمر وتظهر لديهم سلوكيات نمطية حركية مميزه مثل هز الجسم ، 

 اف الراس ، المشي على االصابع ،الرفرفه باليدين .التف

وال توجد دالئل على تميز الطفل التوحدي في المهارات الحركية بل بالعكس فإن بعضهم لديه 
مشاكل في تنفيذ حركات بسيطه مثل امساك األشياء أو الوصول لشئ معين، كذلك نجدهم يميلون 

 (.079: 0223حركة سريعه )الهامي عبد العزيز ،إلى المشي على اطراف اصابعهم مع قوام مثني و 

أن لدى بعضهم كثرة الحركة أو الميل  (137: 0224(ويشير ايهاب الببالوي ،السيد على 
 . ا وحركياا للجمود الحركي وعدم الحركة أو العزله عمن حوله حسيا 

ن كما أنهم ونجد  أن بعض األطفال التوحديون لديهم رخاوه في  العضالت ونعومة شديدة باليدي
يدي اآلخرين لالشارة إلى احتياجتهم أجسامهم على حده كما أنه يستعين بأيتصرفون بأن كل جزء من 
 (.44: 0212)وليد خليفه ،ربيع سالمة  ،

( أن بعض األطفال التوحديون لديهم بعض 026:  0221ويذكر كل من منى خليفة ) 
 .ى العضالت الصغيرة أو الكبيرةالمشكالت في مجال المهارات الحركية التي  تعتمد عل

اولديهم  صعوبة في التنسيق بين االطراف العلوية والسفلية وصعوبة في التنسيق بين اليد  أيضا
 .(Elshikh , 2015:724والعين والقدم كما أن لديهم قصور في القدرة على التوازن )

ف القدرة على أن الطفل التوحدي يعاني من ضع (21: 0222وهذا ما اكده فهد المغلوث )
التازر الحركي مع وجود بعض الحركات الثانوية غير االرادية وذلك نتيجة اضطرابات الجهاز 

 العصبي لدي الطفل التوحدي .

  الخصائص االجتماعية لدى الطفل التوحدي

من أهم الخصائص التي يتسم بها التوحديون القصور االجتماعي وصعوبة استخدام االيماءات 
المستخدمه في تنظيم االشكال المختلفة من التفاعالت االجتماعية والتواصلية كما  وتعبيرات الوجه

أنهم يعانون من صعوبة في استخدام العديد من إنماط السلوك الغير لفظية كالتواصل البصري 
والتقليد كذلك لديهم صعوبات في تكوين الصداقات أو إلقامة عالقات اجتماعية ناجحة والمحافظة 
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 لديهم صعوبة في المبادرة وتبادل الدور واالندماج الفعال مع اقرانهم )سايمون ، باتريك، عليها كذلك
0222 :67.) 

وكثير من األطفال التوحديين قليلي التفاعل االجتماعي وغالبا ما يوصفون بانهم يعيشون في 
ؤالء األطفال عالمهم الخاص بهم ، وقلة التفاعل االجتماعي تمثل الصفه الغالبة والشائعة   لدى ه

ونالحظ أن األطفال التوحديون يعانون من العزلة االجتماعية واالخفاق في فهم العالقات مع اآلخرين 
واالستجابة لمشاعرهم ويجدون صعوبة في فهم المشاعر والعواطف وغياب الداللة االجتماعية )فهد 

 (.73:  0226المغلوث ،

لقصور الكيفي في التفاعالت االجتماعية في ويتسم السلوك االجتماعي لدى الطفل التوحدي با
المشاركة مع اآلخرين في األنشطة  –اثنين على االقل من اربعة محكات )إلقامة عالقات مع األقران 

 (.27:  0220التواصل غير اللفظي )عادل عبد اهلل ، -تبادلية العالقات االجتماعية –واالهتمامات 

ال التوحديون يتميزون باالنسحاب من المواقف ( أن األطف42: 0224 ) وترى هال السعيد
االجتماعية والبعد عن إلقامة عالقات اجتماعية مع الغير وعدم الرغبة في صحبة اآلخرين أو تلقي 
الحب والعطف منهم كما أنهم ال يستجيبون النفعاالت الوالدين والطفل يظل معظم وقته ساكتا 

 اليطلب من أحد االهتمام به.

اا ما يندمجون في األلعاب الجماعية ويفشلون في تكوين مهارات التواصل مع كما أنهم  نادر 
ويعداالنتباه المتبادل من أهم مهارات التفاعل االجتماعي  خر في ذلك ،أاآلخرين أو على االقل الت

التي يفتقر لها الطفل التوحدي فهو يعيش في عزلة اليبدي أي تعاطف مع اآلخرين اويتواصل 
فراحهم وال يسمحون للغير بأن يشاركهم أاآلخرين كما أنهم اليشاركون اآلخرين  بالنظر في أعين

 (.22-31:  0212المرح )لورا شريمان،

( يتسم األطفال التوحديون 91 - 92:  0212) ربيع سالمة ويرى كل من وليد خليفة ،
اة سلوك العجز عن محاك –بالخصائص االجتماعية االتية )االنسحاب من المواقف االجتماعية 

–عدم النظر في وجه اآلخرين  –فشل في اظهار عالقات عادية مع الوالدين  –اآلخرين وتقليدهم 
 .ال يتبادلون المشاعر مع اآلخرين( –اليبتسم لآلخرين واليصفق إذا صفقوا 
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لدى التوحديين في الوعي  ملحوظا  اا ( أن هناك نقص042:  0223)ويذكر الهامي عبد العزيز 
كما أنه يتمتع بخلل بارز في  كما أنه ال يحاكي اآلخرين وال يشاركهم اللعب الجماعي،بوجود األخر، 

قدرته على تكوين صداقات وال توجد وسيلة تواصل مثل محاوالت التواصل اللفظي والتواصل الغير 
  .لفظي

 الخصائص االنفعالية لألطفال التوحديين:

الصراخ بدون سبب،  كالصمت التام، يتسم األطفال التوحديين ببعض الخصائص االنفعالية
الضحك من غير سبب وقد تكون حادة وشديدة ، ولسبب غير معروف يمكن أن يصرخ أو يتشنج في 
أي وقت ويضحك بدون سبب في وقت آخر ويكمن الخطر الحقيقي عند مواجهة الحركة المرورية 

شياء عادية مثل الحيوان أو واالرتفاعات العالية التي قد ال تخيفه وفي نفس الوقت قد يخاف من أ
 (. 43: 0227سهير شاش ، صوت جرس المنزل )

( وجود شذوذ في الوجدان لدي األطفال التوحديين مثل 72: 0227وتتفق مع ذلك زينب شقير )
التقلب الوجداني أي الضحك أو البكاء دون سبب واضح والغياب الظاهري للتفاعالت العاطفية 

والخوف المفرط كاستجابة للموضوعات غير المؤذية والقلق العام ونقص الخوف من مخاطر حقيقية 
 والتوتر.

واألطفال التوحديين اليستطيعون التعبير عن مشاعر أساسية كمشاعر السعادة والحزن والغضب 
ولكن ميلهم اقوى للتعبير عن الغضب والقلق كا أنهم اليعبرون عن مشاعرهم باستخدام كامل 

يستخدمون تعبيرات وجوههم فقط وال تظهر المشاعر بصورة مالئمة فتظهر االيماءات الجسدية بل قد 
مشاعر غير مالئمة ازاء اوضاع معينة كالضحك في حالة القلق ولوحظ أنهم يخافون من أشياء ال 
، نرى فيها خطر وال يخافون من خطر حقيقي ويندر لديهم الشعور بالذنب والخجل )وفاء الشامي

0222   :101. ) 

 ل وعالج األطفال التوحديينطرق تأهي

أظهرت الدراسات والبحوث أن معظم المصابين بالتوحد يستجيبون بشكل جيد للبرامج القائمه 
على االسس الثابته والمتوقعة والتعليم المصمم بناء على االحتياجات الفرديه لكل طفل وبرامج العالج 

ماعية والتغلب على اية مشكالت  حسية  السلوكي والبرامج التي تشمل اللغه وتنمية المهارات االجت
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على أن تدار هذه البرامج من قبل اخصائيين مدربيين بشكل جيد وبطريقة متناسقة وشاملة )وليد 
 (.001: 0212خليفة ، ربيع سالمة 

 العالج بالتكامل الحسي :: أواًل 

ن ادره ميقوم هذا العالج علي اساس أن الجهاز العصبي مسؤول عن ربط جميع االحاسيس الص
نظيم واعطاء مخرجات لل يحدث في قدره الجهاز العصبي علي تخي أالجسم أو البيئه ولذلك فإن 

لل في ربط أو تجانس هذه االحاسيس يؤدي الي اعراض اضطراب التوحد خي أذات معني أو 
قص ويشمل العالج الحسي األنشطة الحركية الدقيقه و الكبيره لتفريغ الطاقه ،اللعب بالصلصال، الر 

 (.201: 0211مع الموسيقي )زياد كامل،

 العالج بالتدريب علي المهارات االجتماعية : :ثانًيا

مكانيه لتعميم وتحسين التفاعالت إيعتمد هذا األسلوب علي  يجاد بدائل أكثر فاعليه وا 
 االجتماعية مثل االلينات الطبيعيه ،الدمج االجتماعي ،تمثيل االدوار ،اللعب مع اآلخرين ،القصص

 ). 161- 117:  0211مصطفي القمش ) االجتماعية

 العالج بالتمرينات الرياضية ::  ثالثًا

الحظ اآلباء تقص السلوك النمطي وفرط الحركة واضطرابات النوم والعدوان والقلق و ايذاء 
الذات يعد ممارسه االبناء لالنشطه الرياضية لعده ساعات يومياا كما الحظوا تحسن مدي االنتباه 

امهارات االجتماعية وال  (.016: 0212،خليفة ،ربيع سالمة ) وليد أيضا

 العالج بالحياة اليومية: رابًعا

يرتكز هذا االسلوب على العمر وليس المستوى النمائي وعلى انشطة جماعية من اجل اعداد 
انشطة الحياة العامة وتركز هذه الطريقة على التمارين البدنية والمهارات  الطفل لمواجهة

 (.011:  0212الجتماعية)محمد االمام ، صالح الجوالدة، ا

 : العالج بطريقة صن رايز خامًسا

يهتم برنامج صن رايز بتقوية التواصل االجتماعي للطفل ولعل هذا ما يميزه عن بقية البرامج 
من ومن االساسيات التي يتبناها البرنامج المشاركة واستخدام رغبات الطفل اساسا للتعليم والتعلم 
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خالل اللعب المشترك واستعمال عامل االثارة والمتعة  فمثال يقوم الطفل بحركات متكررة بايد فبدال 
من ان توقف هذه الحركة بالقوة نشاركه فعل هذه الحرة ونقف امامه كي يرانا وبذلك اصبحت هناك 

 (136: 0226مشاركة اجتماعية بدال من ان يقوم بهذه الحركة بمفرده )فهد المغلوث، 

لعالج أطفال التوحد  ةوالبرامج المصمم ةوبذلك تري الباحثة أن هناك العديد من االساليب العالجي
في حد ذاتها تساعد على عالج التوحد ولكنها طرق عالجية تهدف لتقليل  ةوليس هناك طريقة معين

 .رىأخكما يختلف األسلوب العالجي من حالة الي  األعراض المصاحبة للتوحد،

 العالج باللعب ::  سادًسا

 ةوذلك لضرور  ةعالجي ةللتوحديين ترفيهيه تعليمي ةولكنها بالنسب ةتعتبر األلعاب وسائل ترفيهي
نظراا الن بعضهم يعاني  ةبها في بناء شخصياتهم وتهذيب أو تقويم سلوكياتهم غير الطبيعي ةاالستعان

ويجب أن يسير تعديل سلوك  ةوقصور في القدرات الحركية والعالقات االدراكي ةمن اعاقات جسمي
الطفل  ةهم شخصييعتمد على  فضمن اطار  ةالتوحديين عن طريق اللعب وفق مبادئ صحيح

تتناسب مع قدراته وتالئم السلوك الذي نرغب في تصحيحه  ةعالجي ةله خط لالتوحدي ، فيعم
 .( 049:  0227)سهير شاش 

 طبيعة اللعب لدى الطفل التوحدي

ي السنوات االولى من عمره إلى الكثير من أشكال اللعب االستكشافي الطفل التوحدي ف يفتقر
وعندما يتناول اللعب باألشياء المختلفة فإنه يلعب بها بطريقة غير مقصودة وبقليل من التنوع 
واالبتكارية والتخيل وتقل المظاهر الرمزية في العابه إلى حد كبير حيث تتسم العابه بنقص في اللعب 

بدي أي مبادرة للعب االيهامي وليس عنده القدرة على تقليد ألعاب اآلخرين فهو يلعب التلقائي وال ي
 .(194:  0227بشكل نمطي وتكراري يسير على وتيرة واحدة )عادل عبد اهلل ،

ذا شارك األطفال  ويفضل الطفل التوحدي اللعب الفردي وال يشارك في اللعب الجماعي وا 
فعاالت أو تواصل وبسبب ضعف اللغة والتخيل ال يستطيع ت بال انآلآاآلخرين يتعامل معهم ك

كما تتمثل  ومتكرراا  ومقيداا  ما يكون اللعب محدداا  االندماج في اللعب مع األطفال اآلخرين وغالباا 
الخاصية الرئيسية للعب لدى  األطفال التوحديين بنقص في االرتباط األجتماعي أو تكوين عالقات 
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األشياء واالستخدام غير الوظيفي لها هذا باإلضافة إلى عدم  ة في تناولهماجتماعية والتكرار والنمطي
 .( 92: 0222 ،القدرة على اللعب االيهامي )نادية أبو السعود 

( بأن اللعب لدى الطفل التوحدي ينقصه 071: 0223كده الهامي عبد العزيز )أوهذا ما  
ر والنمطية في تناولهم لالشياء فنجدهم االرتباط االجتماعي وتكوين عالقات اجتماعية مع التكرا

ينخرطون لساعات في نشاط واحد دون أن يشاركه آخرين في هذا النشاط ودون أن ينتبه لالحداث 
 الجارية من حوله.

فقد لوحظ أن األطفال التوحديين  لديهم قصور واضح في القدره على اللعب االجتماعي والتخيل  
على هذا الروتين  أذي اعتاد عليه ورفض شديد الي تغيرات تطر الروتين ال أداءونجدهم يصرون على 

(Wolf,1988: 576). 

 ويجد الطفل التوحدي صعوبة في أداء األلعاب الرمزية نتيجة نقص القدرة على فك الرموز
كما أن العابهم تفتقد للمرونة حيث يميل الطفل التوحدي إلى اللعب الروتيني المتكرر كرص  وفهمها

ويفتقد اللعب لدى التوحديين للخيال والقدرة على تقليد اآلخرين   في صفوف محددة األشياء مثالا 
 .( Morgenthal,2015 :7ومحاكاة العابهم  )

( حين ذكرت أنه بينما يتميز لعب األطفال 169: 0222تفقت مع ذلك وفاء الشامي )ا  و 
األطفال التوحديين  فانجتماعية بالخيال والمرونة والطبيعة اال خرين ذهنياا أالطبيعيين واألطفال المت

إلى األلعاب الحسية الحركية بالمقارنة  أكثر ميالا  انهمباالفتقار إلى هذه الصفات كذلك نجد يتميزون 
من غيرهم من األطفال العاديين الذين هم في مستوى عمرهم التطوري كما أنهم اليبدون اهتمام 

 باللعب الرمزي والتمثيلي والوظيفي .  

( أن األطفال التوحديون اليحبون اللعب 92: 0224يهاب الببالوي، السيد علي)إر كذلك يشي
 غيرها. وأبالكرة في حين نجد لديهم مهارة عالية في ممارسة ترتيب المكعبات 

 إعاقة %71بنسبة ه التوحد يصاحب أنMasterangelo ,2004 : 14) وتشير مستر انجلو )
صعوبة في التنسيق الحركي وأداء الحركات الدقيقة ذهنية تؤدي إلى وجود مشاكل اجتماعية و 

والجسمية وأيضاا صعوبة في التقليد لحركات اآلخرين والتواصل االجتماعي معهم وكل ذلك يصبح 
 عقبة أمام الطفل التوحدي الكتساب مهارات اللعب الالزمة والتفاعل مع اآلخرين . 
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ة بين عجز األطفال المصابين ( أن هناك عالقStahmer, 1995 :133وقد أوضح ستاهمر )
بالتوحد عن ممارسة اللعب الرمزي وبين المشكالت االدراكية واللغوية واالجتماعية التي يعاني منها 
الطفل التوحدي وتعد المشكالت االجتماعية واللغوية ذات تأثير سلبي أكبر من المشكالت االدراكية 

 .على ممارسة اللعب الرمزي

 اللعب: ثانًيا

ب نشاط متنوع يقوم به األطفال ليحقق لهم المتعة ويشكل لديهم آداة تعبير وتواصل مع يعد اللع
معاني األشياء كما  إدراكاألطفال اآلخرين، ويمثل اللعب وسيلة تعليمية تقرب المفاهيم وتساعد في 

التي  يعتبر طريقة عالجية يلجأ اليها المربون لمساعدتهم في حل بعض المشكالت النفسية واالنفعالية
يعاني منها األطفال كما يعمل على تنمية سلوكهم وقدراتهم الجسمية والوجدانية والنفسية، واشباع 
الرغبات االجتماعية ويعودهم على التعاون والعمل الجماعي كما يساعد على تنمية القدرات العقلية 

  .(47:  0216لديهم )فاطمة الفعر،

عد نقطة البدء للنمو ياللعب بكافة أشكاله وأنواعه  ولهذا يجمع علماء النفس والتربية على أن
بكافة جوانبه لدى األطفال، ويفترض هؤالء العلماء وجود عالقة مباشرة بين اللعب والتعلم، فاللعب 
يعد عملية ذات قوة تربوية بحيث يرى البعض أن التعلم سوف يظهر بصورة تلقائية إذ أن اللعب ليس 

طفل باستكشاف عالمه الخاص، ولكن هو أكثر من ذلك أنه النشاط فقط وسيلة يقوم من خاللها ال
الذي يحقق التوازن النفسي في سنوات العمر المبكرة، كما أن اللعب هو أساس كل األشكال العليا من 
األنشطة العقلية والبدنية والحركية، وهكذا يحتل اللعب مكانة حيوية في النمو البدني والحركي عند 

 . (011: 0212دليمي ،)ناهد الاألطفال 

ويعتبر اللعب أحد انجازات الجنس البشري جنباا إلى جنب مع اللغة والثقافة والتكنولوجيا فاللعب 
له عالقة قوية باالنجاز الفكري والعاطفي على مر العصور كما أن له أهمية كبرى في التعلم في 

ة سليمة في النواحي العاطفية مرحلة الطفولة المبكرة فهو صاحب دور كبير في تحقيق النمو بصور 
 (. (Whitebread,2012: 3الطفل.  والنفسية واالجتماعية والحركية لدى

اللعب أحد المجاالت التي تساعد في بناء شخصية الطفل، وذلك بما يمنحه من فرص للتعبير ف
بداعاته، كما أنه مجاالا  للحركة  غنى باألنشطة التي تشبع حاجة الطفل الملحة عن ذاته وقدراته وا 
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والتأمل والتفكير واإلبداع والتي يكتسب من خالل ممارستها المهارات االجتماعية والحركية والنفسية 
 (011: 0212)ناهد الدليمي ،

 مفهوم اللعب

لقضاء وقت الفراغ واالستمتاع بل يتعدى مفهوم اللعب  أواللعب ليس فقط وسيلة للتربية البدنية 
لعوامل التى تؤثر على التنشئة االجتماعية للطفل وتكوين مقومات من ذلك فهو عامل من ا أكثر إلى

بعادها كافة لذلك يعتبر اللعب حقيقة ضرورية لنمو الطفل من جميع نواحي النمو الالزمة أشخصيته ب
  .(00: 0222للطفل )نبراس يونس ،
نفهم  أن ، فمن خالل تعامله مع اللعب يمكنالطفل الرمزية للتعبير عن الذات واللعب هو لغة

ما يعبر بالكلمات فهو يكشف عن مشاعره  أكثراللعب  أثناءعنه الكثير فالطفل يكشف عن نفسه 
اللعب  أنبالنسية لنفسه واألخرين المهمين في حياته واألحداث التي مرت به بحيث نستطيع القول 

 .( 10:  1996هو حديث الطفل و كلماته )ماريا بيرس ، جنيفيف الندو، 

والتدريبات التي  األنشطةاللعب هو مجموعة من  أن( 11: 0212لكابلي )سوسن اتعرف 
 المتعة كما تساعدهم في تنمية المهارات المختلفة لديهم. إلىوتؤدى  األطفاليمارسها 

اللعب هو أي سلوك يقوم به الفرد دون غاية عملية  أن :(19:  0211ويشير محمد الصوالحة )
 فردياا سلسلة من الحركات يمارس  وأيكون على شكل حركة  غير موجه أومسبقة وهو نشاط موجه 

وال  األشياءويتم استغالل الطاقة الجسمية والذهنية ويمتاز بالخفة والسرعة في التفاعل مع  جماعياا  أو
يتعب صاحبة ويمثل الفرد المعلومات التي تصبح جزء ال يتجزء من البيئة المعرفية له وهذا يؤدي 

 وظيفة التعلم . إلى

نشاط موجه يقوم به األطفال من أجل تحقيق  ( أن اللعب هو11: 0210وليد بن هاني ) أشارو 
 المتعة والتسلية ويستغله الكبار عادة ليسهم في إنماء شخصيات األطفال بأبعادها المختلفة العقلية،

 الجسدية ، االنفعالية واالجتماعية . 

استغالل طاقة الجسم الحركية في  اللعب هو  أن( 167:  0213عفاف عثمان  ) كما  تذكر
اجلب المتعة النفسية للطفل وال يتم اللعب دون طاقة ذهنية   .  أيضا
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لتنمية سلوكياتهم  األطفالنشاط موجه يقوم به  بأنه ،( اللعب14: 0211حمودة ) إيمانكما تعرف 
 طبقاا لمتعة والمرح وقدراتهم العقلية والجسمية والوجدانية ويحقق في نفس الوقت ا األساسيةومهارتهم 
 .سلوكية مرغوبة ومطلوب تحقيقها ألهداف

ليحقق المتعة ويشكل لديهم  األطفالنشاط يقوم به  أنهب(  47:  0216فاطمة الفعر) وتعرف
 . اآلخرين األطفالتعبير وتواصل بين  آداة

فها من رغم تعدد التعريفات واختال أنهومن العرض السابق لتعريف اللعب يتضح للباحثة الحالية 
هذه االختالفات تحمل بين طياتها اتفاق من حيث  المتعة التي  أن إالحيث طبيعة اللعب ووظيفته 

اللعب يمثل ضرورة من ضروريات التعلم من خالل  وأناللعب في حياة الطفل  وأهميةيحققها اللعب 
الدراسة الحالية كوسيلة في نمو الطفل ولذلك استخدم اللعب في هذه  اا مهم اا له دور  وأنالمنظم  التوجيه

 .القلق لدى الطفل التوحديمستوى عي وخفض الجانب الحركي واالجتما ءنماإل

 النظريات المفسرة للعب:

كثير من العلماء والباحثين في مختلف العصور وعلى مر  األطفالظاهرة اللعب عند شغلت 
ديد من النظريات الفلسفية دواته ظهرت العأساليبه و أومع تطور االهتمام باللعب وتنوع  األزمنة

 .(73:  1999عند االطفال )فاضل حنا ، والسيكولوجية التي حاولت تفسير اللعب

 هم هذه النظريات :أومن  
 نظرية الطاقة الزائدة:

عب وظيفة الل أن إلىنادى بهذه النظرية كل من فريدريك شيلر وهربرت سبنسر وتذهب النظرية 
عن تراكم  اللعب هو تعبير أنليس في حاجة اليها و والذي الفرد  التخلص من الطاقة الزائدة لدىهي 

عال ولكنه ال يستنفذ كل ما يتولد لديهم من الطاقة فيدفعهم  االطفال فمعدل النمو عند   الطاقة الزائدة
 . (11:  1991)هدى القناوي ، اللعب إلىفائض الطاقة 

 النظرية التلخيصية :

هو  إنما األطفاللعب  بأنيقول تأثرة بنظريات دارون و ي هول بعد وضع هذه النظرية ستانل
تلخيص لضروب نشاطات الحياة المختلفة التى مر بها الجنس البشري عبر القرون فألعاب القفز 

الدوافع الموروثة عند الطفل  إلى يعود أصالا  والتسلق والعدو تشير الى حياة االنسان االول ، فاللعب 
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)عبد  األحقاب األولى للتطور العقلي أثناءل في السلوك البدائي ألجدادنا من أجداده األوائل التي تتمث
 .(3: 0222الحكيم السلوم ، 

 نظرية التحليل النفسي:

اض النفسية والعقلية األمر نشأ التحليل النفسي على يد سيجموند فرويد بوصف طرق لمعالجة 
 المضطربين سلوكياا  لألطفالوقد استخدم اللعب في تطويع هذه الطريقة في العالج حيث تصلح 

تشكيل الواقع المؤلم  إعادةفاللعب في هذه النظرية يقع بين الواقع والمتوقع ويتمثل في محاولة الطفل 
)والء حسن  لتحقيق االماني وتعويض الحرمان أفضلوغير المرغوب فيه بشكل يعتبره الطفل 

،0212 :17). 

رار للتكيف مع مواقف مثيرة للقلق بدرجة كبيرة  وقد اكد فرويد ان اللعب محاولة عن طريق التك 
 .(111: 0221فاروق عثمان ، )فاللعب يساعد الطفل على خفض مستوى القلق والتوتر

 :التعلمنظرية 

لعب حيث يعتقد أن يفسرلنا سلوسبرج بعض النتائج التي أقرتها تجارب التعلم باألنماط المختلفة ل
نفردا لوان من السلوك التي ينبغي أن يدرس كل منها ماللعب مفهوم غامض تماما اذ انه يضم أ

ير متحرك لذلك فان فالكلب الصغير الذي يتعقب كرة تتدحرج يقوم باستجابة معممة بالنسبة لشئ صغ
ل بوجه عام أي فعل ما يتم اثابته او تعزيزه بواسطة الطعام او الثناء او غير ذلك من الحوافز يمي

.(34: 1947م األصلي )سوزانا ميلروف التي حدث فيها التعلالى أن يتكرر حينما توجد الظر   

على النظريات السابقة نرى ان هذه النظريات  اكدت على اهمية ودور اللعب واذا القينا نظرة فاحصة 
في حياة الطفل وان بعضها ركز بصورة كبيرة على اللعب الحركي مثل نظرية الطاقة الزائدة  

تتتكامل مع  بعضها البعض فنظرية التحليل النفسي اكدت على اهمية كما انها التلخيصية نظرية الو 
استخدام اللعب كوسية لعالج االضطرابات السلوكية لدى االطفال والتي تتفق مع نظرية الطاقة الزائدة 
غير ان االمر ليس مجرد تنفيس عن انفعاالت مكبوته وانما هو نشاط يؤدي الى اعادة االتزان لدى 

لبشري بحاجه الستعادة حيويته ونشاطه عن طريق اللعب ليتخلص من التوتر والقلق الجسم افالطفل 
النفسي  ويتم ذلك من خالل نظرية التعلم التى اكدت على ان  استخدام اسلوب اللعب يساعد على 
الحصول على االستجابة المطلوبة ، وأن تعزيز تلك االستجابة يساعد على تعميمها في مواقف اخرى 
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د اجتمعت كل النظريات على ان اللعب منبع للسرور والمتعة وان له مكانة كبيرة كنشاط مشابهه وق
  لالطفال .

 أنواع اللعب:

 إلىمن حيث شكلها ومضمونها وطريقتها وهذا التنوع يعود  األطفالاللعب عند  أنشطةتتنوع 
ة والى الظروف وخصائصها في المراحل العمرية من جه األطفالاالختالف في مستويات النمو لدى 

 . أخرىالثقافية واالجتماعية المحيطة بالطفل من جهة 
 ط تتمثل في : نماأعدة  إلى( اللعب 132 -( 119:  1987 (وقد قسمت سوزانا ميللر

  :: اللعب االستكشافي الحركي أواًل 

بياجييه حيث يتميز اللعب  رأييتناسب هذا النوع من اللعب مع المرحلة الحسية الحركية في 
           .ةعلى التأزر بين االدراك والحرك السمات الحسية والحركية حيث تكون لدى الطفل القدرةب

 ::اللعب بالدمى ثانًيا

التي تسود الفترة العمرية من السنة االولى حتى سن ماقبل المدرسة وهذا النوع من  األلعابهي 
 .االستكشافي للعب اللعب يعتبر مكمالا 

 مي : اللعب االيهاثالثًا

 األلعاب إلىسنوات وفيه يتجه الطفل  أربع إلىيسود هذا النوع من اللعب الفترة ما بين عامين  
التي تصطبغ بالخيال الواسع وهذا النوع من اللعب دليل على وصول الطفل مرحلة ماقبل العمليات 

 .الفكرية في النمو العقلي
 : اللعب التركيبيرابًعا

 األقترابالرابعة والسابعة من عمر الطفل وفيه يحاول الطفل  يبرز هذا النوع من اللعب مابين
  واالنصياع لألوامر . األشياءمن الواقع والتعامل مع 

 ( ان اللعب ينقسم الى اربعة انواع:163-161:  2114وترى وفاء الشامي )
 اللعب الحسي الحركي  أواًل 

فالطفل يستكشف االشياء في هذا النوع من اللعب يسود نشاطات اللعب لدى الطفل الرضيع ، 
 معظم االحيان بحواسه دن ان يأخذ وضيفة االشياء في الحسبان .
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 اللعب التنظيمي  ثانًيا
 .تدريجيا يبدأ الطفل في تنظيم االلعاب وترتيبها في صفوف 

 اللعب الوظيفي  ثالثًا
  .يبدأ الطفل في استخدام االشياء حسب وظيفتها

  اللعب الخيالي التمثيلي رابًعا
 يميل لعب الطفل في هذه المرحلة الى التطور في الخيال والتظاهر خالل اللعب .

 :أصنافخمسة  إلىاللعب  Whitebread),24-18 :2005) بيردوقد صنف وايت

  :: اللعب البدني أواًل 

يتمثل اللعب البدني في القفز والجري والتسلق ولعب الكرة وركوب الدراجات ويبدأ هذا النوع من 
 .عمر الطفل بالظهور خالل السنة الثانية من اللعب 

  :باألشياء: اللعب ثانًيا

خالل مراحل النمو فالطفل  األطفالاالستكشاف لدى  أنواعيظهر هذا النوع من اللعب كنوع من 
ويحاول استكشافها منذ مرحلة الرضاعة ويستمر بذلك كمحاولة لفهم البيئة من حوله  باألشياءيمسك 

 واستكشافها .

  :: اللعب الرمزيثًاثال
الرموز كعنصر هام في التعلم  استخداموات األولى من عمره في نالطفل في الخمس س يبدأ 

 .فكاره وعواطفهضمن هذا النوع من اللعب الذي يساعده على تنمية القدرات الفنية وتنمية خبراته وأ
 :السيكودراما ألعاب: رابًعا

 أثناءعلى ضبط النفس  األطفالر والذي يساعد يطلق على هذا النوع من اللعب باللعب الح
 .اللعب االجتماعي الدرامي 
 : أنواععدة  إلى( اللعب  111 - 88: 2116كما قسمت فاطمة الفعر )

  :التعليمية األلعاب
كفاية  وأكثرمن التعلم  أفضلتربوية وتتخذ اللعب وسيلة لبلوغ مستوى  أغراضتحقيق  إلىتهدف 

نماالمعلمين والمعلمات و  واليقتصر استخدامها على ا ا   .األطفاليلزم الوالدين تنفيذها مع  أيضا
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  :التمثيلي أواللعب التخيلي 

ومهارتهم العقلية وتنمية عالقاتهم االجتماعية  األطفالحد بعيد في تطوير تفكير  إلىيساهم 
كثيرة في حياة  سرارعلى أهان ويفيدنا لالطالع ذاإل إلىلتوضيح المفاهيم والقيم وتقريبها  أسلوبك

 الطفل.

 :الشعبية  األلعاب

يحقق لذه للممارس ومتعة  هي نشاط بدني وحركي وذهني مستمد من البيئة له جذور تراثية ،
وائد بدنية له ف أنيساعد على تحقيق روح التعاون والمنافسة كما  للمشاهد واليتطلب قوانين معقدة ،

 .تحسن القدرات العقلية

  :الحركية األلعاب

تحقق المتعة والبهجة  أنهاعد على بناء الجسم وتنمية الجوانب االجتماعية والنفسية للفرد كما تسا
 .للفرد

  :الفك والتركيب ألعاب

صغيرة ليكون منها شكل ذو معنى وتساعد  أجزاء أويقوم فيها الطفل بتركيب قطع  أنشطةهي 
 م مع العمر العقلي للطفل .على تنمية مهاراته وقدراته عللى االبتكار واالبداع بما يتالئ

من دور قوي في  الما له الجماعيةالحركية  األلعابوقد استخدمت الباحثة في هذه الدراسة 
 .وحديالت تنشيط الجسم وتنمية القدرات العقلية والمهارات النفسية واالجتماعية والحركية للطفل

 وظائف اللعب:

الحركية  أنشطتهميصبغ كافة  أناد بكثرة يك األطفالهادف يمارسه  إنسانياللعب نشاط 
متعددة وهو  اللعب يشبع اغراضاا  أن إلىواالجتماعية وهو نشاط تعليمي ضروري وقد توصل العلماء 

وسيلة ناجحة للتخفيف من المواقف االنفعالية  أنهفي جملته نشاط تطوعي دون تخطيط مسبق كما 
 .(19:  0212المتراكمة نتيجة لبعض المواقف الحياتية )والء حسن ،

  :: الوظيفة الجسميةأواًل 

ينمي مفهوم  أنهالجسم وتقوية العضالت الصغيرة والكبيرة كما  أعضاءيساعد اللعب على تدريب 
زر الحسي الحركي وتنسيق الحركات وزيادة القدرة على أالذات الجسمية ويساعد الطفل على تنمية الت
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نفعاالت التي قد تعوق حركة الطفل وتسبب له حفظ التوازن وتخليص الجسم من الطاقة الزائدة واال
 .(176: 0213االضطرابات الحركية )عفاف عثمان،

 : الوظيفة االجتماعية  ثالثًا

مجال خصب لتوسيع دائرة معارف الطفل االجتماعية واكسابه الخبرات التي تؤهله  اللعب
فهو يساهم بشكل فعال في  اآلخرينوتعليمه الضوابط التي تنظم العالقات مع  اآلخرينللتعامل مع 

 .( 62: 0212النمو االجتماعي للطفل )والء حسن ، 
 : الوظيفة النفسيةرابًعا

يهيئ للطفل الفرصة ليتخلص من الصراعات  أنهيحقق اللعب وظيفة هامة بالنسبة للطفل وهو 
سيلة التي يعانيها الطفل ويخفف حدة التوتر واالحباط والقلق التي يعاني منها الطفل وكذلك و 

 (.32:  1999للتخلص من العدوان المكبوت )فاضل حنا، 
 الوظيفة اللغوية

من عدة جوانب مثل زيادة الحصيلة اللغوية لدى  األطفاليساعد اللعب على النمو اللغوي لدى 
يساعد على تنمية التفاعل اللفظي  أنهوتسميتها كما  األشياءالطفل واستخدام الكلمات في وصف 

 .(Ann,1985 :2 ) األطفالزيادة التفاعل االجتماعي بين  والذي يترتب عليه

 اللعب في حياة الطفل التوحدي أهمية

والعقلية واالجتماعية واللغوية لدى  األساسيةاللعب لتنمية المهارات الحركية  استخداميمكن  
 .(Rimland ,1998 Edelson, 1994 (من ريمالند وايدلسون  كل أشارالطفل التوحدي كما 

وسائل ترفيهية ولكنها بالنسبة للتوحديين تمثل وسائل ترفيهية تعليمية عالجية  األلعاببر وتعت
لذلك البد من االستعانة بها في بناء شخصياتهم وتهذيب وتقويم سلوكياتهم غير الطبيعية كذلك 

التوحديين  من االعاقات الجسمية وبعضهم يعاني من  قصور في المهارات  األطفاليعاني بعض 
اللعبة نتيجة خلل في الجهاز العصبي المركزي وعدم انتظام حركة  إدراكركية وصعوبة في الح

التوحديين يستطيعون اللعب بلعبة معينة بمهارة عالية  األطفالبعض  أناألعصاب لديهم، فنجد 
واألخرون يخافون من السير فوق شئ متحرك وبعض التوحدييين يستطيعون اللعب باألدوات 
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، األلعاب )سهير شاشهذه  أثناءن يبتعدون ويصرخون وتصاحبهم أعراض مختلفة يوآخر الصوتية 
0227  :049). 

يساعد اللعب في بناء المهارات الحركية وزيادة التوافق الحس حركي ويزيد من كفاءة  وأيضاا  
الحركات التي تستخدم العضالت الدقيقة كما ينمي القدرة على التحكم في تناسق وتتابع الحركات 

 .(02: 0211التوحديين )سارة عزب ، األطفالتزان الحركات لدى وا

اللعب على بعض المتغيرات  على دور(192: 1991دراسة حنان عسكر ) أشارتوقد 
 حدوث تحسين في إلىوقد توصلت الدراسة  األطفالالفسيولوجية والبدنية والمهارات الحركية لدى 

سن اللياقة البدنية مثل السرعة وقدرة الرجلين المهارات الحركية من الرمي والوثب والعدو وتح
 .أعينوالذر 

الحركية على تنمية المهارات  األلعاب أهمية( 114: 0229تذكر دراسة بيان حمودة ) وأيضاا 
فعالية البرنامج الحركي في تنمية المهارات  إلىفقد توصلت الباحثة  لألطفال األساسيةالحركية 
 . األطفاللدى  األساسيةالحركية 

ومن خالل اللعب يتحقق االستقرار النفسي والتخلص من اضطرابات الحركة لدى الطفل فاللعب 
يخلص الجسم من الطاقة الزائدة ومن االنفعالت التي تعوق حركة الطفل وتسبب له االضطرابات 

 (.176: 0211الحركية )عفاف عثمان، 

ا أهميةوللعب  فهو يساعد على تنمية  يفي النمو االجتماعي للطفل التوحددور مهم  أيضا
واكتساب الخبرات منهم في كيفية التصرف  اآلخرينالمهارات االجتماعية ويعطي فرصة للتواصل مع 

وتنمية القدرة عللى التفكير  اآلخرينفي المجتمع، ويعطي اللعب للطفل فرصة للتواصل العاطفي مع 
  .((Anderso, 2010 : 4واالبداع وحل المشكالت، فاللعب هو الحياة بالنسبة للطفل

فتوفير فترات كافية من اللعب يزيد من كفاءة ومهارة الطفل التوحدي مما يساعده على ضبط 
النفس والتعاون والعمل مع االخرين من الرفاق واالخصائيين والتي تعتبر البيئة المواتية الكتساب 

لتي يتصف بها الطفل المهارات االجتماعية في المستقبل والخروج من حالة االنغالق والعزلة ا
 033:  0212التوحدي )وليد خليفة ،ربيع سالمة ، 
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واحترام الحقوق  اآلخرينكما يسهم  اللعب  بدور كبير في تنمية مهارات التواصل والتعاون مع 
، ويساعد على اكتساب العادات االجتماعية التي لدى الطفل احترام الذات وتقديرهاوالواجبات وينمي 
 اآلخرينالتكيف مع عناصر البيئة والتوافق مع جميع من يتصل بهم الطفل من تعين الطفل على 

 .(11:  0221وزيادة وعي الطفل االجتماعي ) مروان عبد المجيد ، 

خذ والعطاء والتعاون والمطاوعة على اكساب الطفل التوحدي مهارات األيساعد اللعب  وأيضاا 
فل من اشباع رغباته من خالل القواعد والضوابط ن الطيمك   أنهاالجتماعية وتكوين الصداقات كما 

خذ الدور وعن أيساعد الطفل على تعلم التعاون الجماعي وتعلم المسؤلية و  أنهاالجتماعية والقيم كما 
االجتماعية للعب حيث يتعلم الطفل العادات  األهميةومن هنا تظهر  أصدقاءطريقه يكون الطفل 

ن واحترام افكارهم وتظهر روح التعاون ويكو   اآلخرين أدواراللعب ومراعاة  أصولاالجتماعية مثل 
الطفل صداقات جديدة ويتعرف على المثيرات االجتماعية التي تتخلل اللعب وكذلك يقل لعبه مع 

  .(10:  1992نفسه ) كالرك موستاكس ، 

الداخلي والصدمات  فهو يقلل من الصراع األطفالوللعب دور مهم في خفض القلق لدى  
يعطي فرصة  أنهحداث المجهدة في الحياة  التي قد تسبب القلق والمخاوف للطفل كما رجية  واألالخا

للتعبير عن العاطفة االيجابية لدى الطفل ويعطي للطفل فرصة لمواجهة المشكالت والقدرة على 
 ( .Russ,2014:58) األطفالالقرار وبذلك فهو وسيلة فعالة لخفض المخاوف والقلق لدى  إذاتخ

من خالل اللعب يحاول الطفل التغلب على مخاوفه والتخفيف منها فالطفل الذي يخاف من ف
التي تكره تناول الدواء المر تحاول  ةالتي يمثل فيها دور الوحوش والطفل األلعابالوحوش يكثر من 

 متاعب ال شعورية مما أومخاوف  أوتعطيه لدميتها وهذا التعبير الرمزي يصدر عادة عن رغبات  أن
 (. 43:  1999خفض مستوى التوتر والقلق )فاضل حنا ،  إلىيؤدي 

 األلعابدور  إلىMin & Pavarthy ,2011:634) ) وبافرثي دراسة ماين أشارتوقد 
وقد توصلت نتائج الدراسة  والمراهقين ذوي اضطراب التوحد األطفالالترفيهية في خفض القلق لدى 

  والمراهقين ذوي اضطراب التوحد . األطفالى القلق لد إدارةفعالية البرنامج في  إلى

( معرفة مدى فاعلية برنامج للعالج باللعب في 0210:112دراسة أسماء متولي )واستهدفت 
 التوحديين وشملت الدراسة االضطرابات التالية األطفالخفض حدة بعض االضطرابات السلوكية لدى 

 استخدامضعف القدرة على  -لى التقليد ضعف القدرة ع –ضعف القدرة على االرتباط باألشخاص )
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 االستجابةضعف  -ضعف القدرة على التكيف مع التغيير -غير مناسب لألشياء استخدام –الجسم 
ضعف القدرة على التواصل  -استجابات التذوق والشم واللمس غير المناسبة  -البصرية والسمعية 

تم  التوحديين والذين األطفالدى عينة من العدوان والقلق والتوتر ل النشاط الزائد –غير اللفظي 
صحوبة ببعض فنيات العالجية الهادفة الم األلعابتطبيق البرنامج عليهم باستخدام مجموعة من 

؛ على فاعلية برنامج العالج باللعب فى خفض درجة النتائج فى مجملها أسفرتالعالج السلوكى، وقد 
 االضطرابات السلوكية لدى عينة الدراسة .

التوحدي خاصة وهذا ما تناولته اللعب في حياة الطفل العادي عامة والطفل  أهمية ك نجدوبذل
دور اللعب المميز في تنمية الجوانب االجتماعية و  أهميةالباحثين حول  آراءمن  السابقة األدبيات

ايعاني  والحركية والنفسية لدى الطفل التوحدي والذي من قصور في تلك الجوانب من النمو  أيضا
 بجانب الجوانب العقلية واللغوية .

 األساسيةالمهارات الحركية  :ثانًيا

في التعبير عن األفكار  األساسيةالحركة هي النشاط وهي الشكل األساسي للحياة وهي الطريقة 
 ، فهي استجابة بدنية ملحوظة لمثير ما سواء كان داخلياا عر والمفاهيم وعن الذات بشكل عاموالمشا

 اإلنساناالتصال والمشاركة الوجدانية فلقد استخدمها من قبل  أشكالد الحركة من أقدم ا وتعخارجيا  أو
وسائل المرح والمتعة في وقت الفراغ والتي  أهممن  أنهاعن  فضالا ، وجماعتهالقديم لحماية نفسه 

الحركة إلنسان العصر  أهميةالتخلص من التوتر والقلق والغضب وقد ظهرت  إلىبدورها تؤدي 
لتعويض النقص الدائم والمتزايد في الحركة اإلنسانية  أساسيث عصر التكنولوجيا المتقدم كجزء الحدي

الناتجة عن هذا التقدم العلمي فجاءت أهميتها إضافة إلي الجانب البنائي كجانب تعويضي لمعالجة 
شرفي ، حاالت القصور والضعف الناتج عن طبيعة العمل والمهنة التي يمارسها الفرد )انشراح الم

0213 :4). 

هي المفردات األولية الفطرية لحركه الطفل والتي تؤدى   األساسيةوتعتبر المهارات الحركية 
كطريقه للتعبير عن ذاتية الطفل وتنميه قدراته وذلك عن طريق تشكيل وتصميم المواقف التي تكون 

 أنك التوافق الحركي يتطلب وامتال األساسيةحافزاا للطفل لتحدي قدراته واكتساب المهارات الحركية 
ننا نالحظ في مجتمعنا أغير  ةموجه ةضمن برامج تربوي ةمتعدد ةيمر الطفل بخبرات وتجارب حركي

ال تتطور بالشكل المناسب مما يعني  األطفاللدي العديد من  األساسية الحركيةالمهارات  أنالعربي 
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 ،)عفاف عثمان في المستقبل ةمتعدد ةيدوي أنشطةلن يمتلكوا التوافق الحركي المطلوب لممارسه  أنهم
0213  :111 . ) 

 األساسية الحركيةمفهوم المهارات 

فعال حركية بدقة واتقان أ أداءالقدرات التي تمكن الفرد من  إلى األساسيةتشير المهارات الحركية 
حركات  األساسيةقل قدر من الطاقة وتتضمن المهارات الحركية أفعال الزائدة وبدنى حد من األأو 

ا األساسيةالجسم الكبيرة مثل المشي والجري والوثب كما تشمل المهارات الحركية  حركات  أيضا
والتحكم فيها مثل الدفع والرمي والضرب والركل   األشياءجزاء الجسم مثل القبض على دة ألمحدو 

 ( .13:  0212واللقف والمسك )محمد عاطف ،

 ةالحركات الطبيعي أنها األساسيةمهارات الحركية ( ال 71: 1942عباس السامرائي )  وقد عرف
 القفز. الجري ، ها مثل المشي ،ابتعليمه اي أحديقوم  أندون التي يزاولها الفرد ويؤديها 

بعض مظاهر االنجاز الحركي  أنها(  32: 1947كما عرفها محمد عالوي ومحمد رضوان ) 
 التسلق ، الدحرجه ، الوثب ، الرمي، ي ،مثل ) المش ةالتي تظهر مع مراحل النضج البدني المبكر 

 . األساسية الحركيةسم المهارات أا لذا يطلق عليه أوليفي شكل  اإلنسانوهي تظهر عند   التعلق (

لفظ يطلق علي  األساسية الحركيةالمهارات  أن( 171: 1949) كما يضيف شفيق حسان
رمي الكرات والتقاطها  نشاطات مثل تتضمنو  األطفالعند معظم  ةالتي تبدو عام الحركيةالمهارات 

 . األطفالالتي يقوم بها  المختلفة لأللعاب ةالتوازن وتعد ضروريالقفز والوثب والحجل  و و 

 األساسيةالحركات  أنها األساسية الحركية( المهارات 120: 1999) كذلك عرف اسامه كامل
في حركة الطفل وتعرف  ةليصاألولية األسنوات وهي المفردات  7-0التي تمتد فترتها ما بين 

حركات  ،ةالحركات االنتقال ذاتها كما يمكن تصنيفها الي فئات رئيسيه أجلتؤدي من  ةعتبارها حركإب
بشكل  السابقةمن الحركات  ةويبدأ الطفل ممارسه كل فئ ةحركات التحكم والسيطر  ،الثبات واالتزان
 ثم يتبع ذلك التزواج فيما بينهما. األخرمستقل عن 

الحركية التي  األنشطةهي  األساسيةالمهارات الحركية  أن( 110: 0213ر عفاف عثمان )وتذك
 لأللعاب، والقفز والوثب وتعد ضرورة رمي الكرات ،المشي،الجري مثل األطفالعند معظم  عامةتبدو 

 .المختلفة للتي يقوم بها الطفل
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ت حول مكونات المهارات الدراسات واالدبيا أغلبومن التعريفات السابق ذكرها نجد اتفاق 
 :وهي األساسيةالحركية 

 : األساسية الحركيةمكونات المهارات 

 الي :  األساسية الحركية( المهارات  154-144: 1991قسم اسامه كامل )

  الحجل ( الوثب ، الجري ، ) المشي ، االنتقالية األساسيةلحركات. 

  م (االستال ) الرمي ، ةللتحكم والسيطر  األساسيةالحركات. 

  الحركي ( لثبات واتزان الجسم ) الثابت ، األساسيةالحركات. 

 الى: األساسيةفقد صنف المهارات الحركية  ( Rodriguze,2005:10) رودريجز إما

  المشي ،الجري ،الوثب ،الحجل ،التزحلق ( االنتقاليةالمهارات(. 

  ان () الثني،المد ،المرجحه ،االرتداد ،الدور  االنتقاليةالمهارات غير. 

 التنطيط ، الركل ، الضرب ، والتناول ) الرمي ، ةبالتحكم والمعالج ةالمهارات الخاص 
 .المسك ، القبض ( االستالم ، االلتقاط ،

 الي: األساسية الحركية( المهارات 321:  2113شارات انشراح المشرفي )أقسمت كذلك 

  األساسية االنتقاليةالحركات : 

 ةمحدد ةعن طريق تعديل موقعه بالنسبه لنقط آخرن مكان الي وهي تؤدي الي تحريك الجسم م
 .الوثب ، الحجل ( الركض ، ) المشي ، األرضعلي سطح 

  األساسية تزانال حركات : 

 تزاناإلوتشمل  فقي(األ ،وهي تلك الحركات التي يتحرك فيها الجسم حول محوره )الرأسي 
 .تزان الحركيالثابت واإل

 حركات المعالجه والتناول : 

 استخدام أووتناولها باألطراف كاليد و الرجل  األشياء ةوهي تلك الحركات التي تتطلب معالج
  .الركل االستالم ، الرمي ، مهارةمن الجسم وتشمل  أخري أجزاء
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 الي : األساسية الحركية(  المهارات 121-115:  2113وتصنف عفاف عثمان )

  المهارات االنتقالية: أواًل 

   .ةالدحرج ،االتزالق ،الوثب ،الجري ،لمشيا ،الحبووتشمل 

 : ةالمهارات الغير انتقالي ثانًيا

  .االلتواء والدوران ، ةاالنثناء واالطال ، ةالمرجح وتشمل 

 :التحكم والسيطرة مهارات ثالثًا

 الضرب ، بكلتا اليدين ، أعلىمسك الكره من  سفل وبكلتا اليدين ،أمن   ةمسك الكر  وتشمل 
 .،الركلستالم ، اللقف اال الرمي ،

   الثابت والحركي : األتزانمهارات  رابًعا

 الحركي األتزان،  الثابت  األتزان

 قيد البحث الحالي : األساسية الحركيةالمهارات 

 : االنتقالية: المهارات أواًل 

 .المهارات االنتقالية بأنها : (232: 1987عرف كورت مانيل ,)

 وتشمل : ألعلىانطالق الجسم  أو آخر إلىسم من مكان المهارات التي تستخدم تحرك الج

 مهارة المشي : 

في  الحركة أثناءاتزان الجسم  ةعادا  لفقدان و  ةمتكرر  ةمستمر  عمليةعن  عبارة أنهويعرف المشي  
باالرض ويتم انتقال  ةالطيران وتكون القدم متصل مرحلةالوضع العمودي للجسم وال توجد في المشي 

 . صابع القدمأمشي من خالل االرتكاز علي الكعب ثم المشط ثم الي وزن الجسم في ال

 مهارة الجري : 

 والركبتان تنثنيان مام قليالا علي مع ميل الجسم لألس لألأيكون فيه الر  أداءعن  عبارة أنهيعرف  
 .قينعلي والذراعان يتمرجحان للخلف بقوه من الكتفين مع ثني المرفوترتفعان أل
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 مهارة الوثب : 

الرجلين معاا ثم  أوحدي الرجلين إدفع  ةالوثب اندفاع الجسم في الهواء بواسط مهارةتعني   
 .ةبأشكال متنوع ةفي اتجاهات مختلف ةه الوثبذالقدمين معاا و تؤدي ه أوحدي القدمين إالهبوط علي 

 :: مهارات الثبات واالتزان  ثانًيا

 ات انها :( مهارات االتزان والثب149: 1999)عرف اسامة كامل

المهارة التي تعكس تطور نمو قدرة الطفل على التحكم في وضع الجسم من حيث الثبات  
 :إلىوالحركة وتنقسم 

 :الثابت األتزانمهارة 

 وضع معين: إذالتي تسمح للطفل باالحتفاظ بثبات الجسم دون سقوط عند اتخ ةويقصد به القدر  

 :  الحركي األتزانمهارة 

 داء حركي معين . لطفل ألا اءأد أثناء األتزانهو 

 : مهارات التحكم والسيطرة ثالثًا

 مهارات التحكم والسيطرة بأنها : (119:  2113)عفاف عثمانعرفت 

عبارة عن مهارات التحكم في عضالت الجسم الدقيقة والكبيرة كاليد والرجلين وتشتمل على مهارة 
 مهارة الرمي:

حيث  ةبطرائق عديد ةنجاز هذه المهار إوشيوعاا ويمكن  ةميالمهارات أه أكثرالرمي من  مهارةتعد   
سفل الحوض وكذلك الذراع أس كما تؤدي باليدين من أعلي الر أمن  ةتؤدي والذراع مفرود

 والحجم والوزن . لشكالفي  ةدوات مختلفأللجانب وذلك باستخدام 

 :مهارة اللقف

التي تتناول العضالت الكبري في جسم  األساسية الحركيةالمهارات  أكثراالستالم من  مهارةتعد  
 ( بكلتا اليدين . مثالا ة وتشمل استالم الطفل للشئ المقذوف ) كر  اإلنسان
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 :مهارة الركل

ضرب الكرة باستخدام باطن  يقصد بهاو  األساسيةالمهارات الحركية  أهمتعتبر مهارة ركل الكرة من  
خلف من مفصل رجحة القدم الضاربة للالقدم مع وضع القدم غير الضاربة بجانب الكرة  مع م

 في حالة الركل مام قليالا الفخذ وميل الجذع لأل

  -لدى الطفل التوحدى : األساسيةطبيعة المهارات الحركية 

، وانتشار لالعاقات الحركية األساسيةيعاني الطفل التوحدي من ضعف في المهارات الحركية 
اغة وظهور السلوكيات المتكررة يظهر فبجانب وجود عجز فى التفاعل االجتماعى و الل العجز  أيضا

للعالج المبكر  أهمية إعطاءكعرض من اعراض التوحد لذلك يجب  األساسيةفى المهارات الحركية 
فى خفض التوتر والقلق لديهم و التحسن فى  أهميةالتوحد لما لها من   أطفاللالعاقات الحركية لدى 

 .Ming & Wagner)،  2007:505الجانب الحركى  )

( Mcdonald & Catherine,2014:95)دراسة كل من ماكدونالد وكاثرين ويتفق مع ماسبق
بجانب ضعف المهارات االجتماعية والمهارات االنفعالية ووجود السلوكيات  أنه إلى أشارتالتي 

االمتكررة يظهر  التوحديين فالعجز في  األطفاللدى  األساسيةضعف في المهارات الحركية  أيضا
 .التوحديين األطفاليعتبر خاصية من خصائص  األساسيةمهارات الحركية ال

حول وجود قصور في المهارات  (Ting ,2014:123دراسة تينج ) إليه أشارتوهذا ما  
 بجانب المهارات الحسية  واالجتماعية لدى الطفل التوحدي . األساسيةالحركية 

والمهارات االجتماعية  األساسيةارات الحركية عالقة طردية بين انخفاض المه هناك أنوبذلك نجد  
 (.  Mcdonald,2013:271) ى الطفل التوحدية وزيادة السلوكيات المتكررة لدواالنفعالي

وجود قصور في  إلى (Chai &Chien,2009:1694)نتائج دراسة  تشاى وتشين  أظهرت وقد
ذوي  باألطفالبالمقارنة  أكبر بدرجة التوحديين األطفاللدى  األساسيةمستوى المهارات الحركية 

االعاديين  واألطفالاضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه  وقد اكدوا على ضرورة اكساب االطفال  أيضا
التوحديين مهارات المشي والجري المستقيم والمتعرج وكذلك مهارة التوازن والوثب وضرورة تدريبهم 

 . على مهارات الركل والرمي واللقف
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التوحديين  األطفالوجود عجز حركي لدى  إلى( Louren,2009:563)رين لو وتشير دراسة 
المشي والوقوف والجري والتوازن مثل  األساسيةيظهر في عدم القدرة على التحكم في الحركات 

 الحركات الدقيقة . استخدامالركل والرمي واللقف بجانب ضعف في و 

عانون من ضعف في تنمية التوحد ي أطفال أن( Anjana,2011:1) انجانا كما الحظت
في التشخيص لديهم ويظهر ذلك  أساسيةيصبح سمة  أنهذا يمكن  وأن األساسيةالمهارات الحركية 

في عدم القدرة على رمي ولقف الكرة وعدم القدرة على الجري بخفة ورشاقة وصعوبة في التوازن 
 وتنسيق الحركات لديهم . 

الطفل التوحدي  أن( Yenardag& Yilmaz,2010:220دراسة ينرداج ويلمظ ) أبرزتوقد 
خاصة مهارتي رمي وركل الكرة وذلك نتيجة ضعف  األساسيةيعاني عجز في المهارات الحركية 

لدى الطفل التوحدي الذي يعاني من  او االرجل والعين التواصل البصري والتنسيق بين اليد والعين
ما  تاج لوقت كبي جدا للتدرب عليها وهذا، وان تلك المهارات تحالمهارات المركبة  أداءصعوبة في 

  .اللعب الجماعي المختلفة أنشطةيحجمه عن المشاركة في 

في المهارات الحركية  كلما انخفض ذكاء الطفل التوحدي ظهر لديه القصور أنهوقد لوحظ  
يهم التوحديين  الذين ينخفض ذكائهم بالمقارنة عن الذين يرتفع ذكائهم نجد لد فاألطفال األساسية
لخلل اوجود عالقة بين ضعف الحركة و  إلىوذلك أشارة  األساسيةفي المهارات الحركية  أكبرضعف 

 .(,Charman (2008:51التوحد  أطفاللدى  فى الجهاز العصبى 

 :تنمية المهارات الحركية لدى الطفل التوحدي

تعد ذو فائدة  كبيرة ذوي االحتياجات الخاصة  األطفاللدى  األساسيةتنمية المهارات الحركية  أن
دراكهم بأنفسهم إحيث تمدهم بالخبرات الحركية المتنوعة والكثير من المعلومات والمعارف لتأسيس 

ا الكتساب الحركات مهم جدا  األساسيةالنمو في المهارات الحركية  أنوعالمهم المحيط بهم حيث 
 (.Blok ,1991 : 179) تعقيداا كثر األ خرىاأل

اتتطور  األساسيةالحركية مع تطور المهارات و   داء كاأل خرىالعديد من المجاالت األ أيضا
 أطفال أنتنمو مهارات اللعب وتنمو الثقة بالنفس ونجد كما اللمسى والسمعي  البصرى، الحسى،

لديهم مثل عدم  األساسيةالتوحد يعانون من عدة مشاكل ناتجة عن العجز فى المهارات الحركية 
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األداء وضعف فى العضالت الذى ينتج عنه عجز فى الرياضية و  ألنشطةاوجود حافز المشاركة فى 
الخوف من المعدات الرياضية لذلك كان البد على التحمل ونقص الثقة بالنفس و  صعوبة فى القدرةو 

الحركية بطريقة تدريجية ومراعاة  األنشطةتشجيعهم على ممارسة ة المهارات الحركية لديهم و من تنمي
وتساعدهم على التخلص من الخوف مو الطفل وتساعد على المشاركة الجماعية تكون مناسبة لن أن
 .  (Brodbent ,2007: 27)القلق و 

فى تنمية المهارات  فعالية الجانب الحركى( إلى مدى 0212أشارت دراسة والء خضر)كما
بين  ة احصائيةوقد توصلت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دالل يةاالجتماعالحركية و المهارات 

البعدى على مقياس المهارات الحركية لصالح القياس البعدى على قائمة التفاعالت القياسين القبلى و 
 االجتماعية ومقياس المهارات الحركية مما يدل على فاعلية البرنامج الحركي. 

برنامج تدريبي قائم على التمارين  لفاعلية  ان هناك(0211الية المارديني )دراسة غوترى 
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج في تحسين  جتماعية لتحسين التفاعل االالحركي

التفاعل االجتماعي لدى األطفال في أبعاد التعبيرات الغير لفظية ، والصداقة مع األقران و مشاركة 
 اآلخرين اهتماماتهم.

حول تأثير ( Crawford& Macdonncha,2013)  وفى دراسة كال من  كرافورد و ماكدونشا
فقد أثبتت نتائج  لدى أطفال التوحد ( على المهارات الحركية و االستجابة االجتماعيةABAبرنامج )

مثل مهارة التوازن ، الرمي ،  الدراسة وجود تأثير ايجابى وتحسن فى المهارات الحركية األساسية
طفال ذوى ية لدى األاالستجابات االجتماعكما لوحظ تحسن في  اللقف لدى االطفال التوحديين 

اظهر التحسن جد وقد اضطراب التو   فى الجوانب االجتماعية  الفكرية والعاطفية والسلوكية.  أيضا

( بدراسة العالقة Macdonald & cathrien ,2014كذلك قامت كال من ماكدونالد، كاثرين ) 
فى سن االلتحاق بين المهارات الحركية ومهارات التواصل االجتماعى لدى األطفال التوحديين 

بالمدرسة  لتؤكد الدراسة أن األطفال مرتفعي األداء فى المهارات الحركية من ذوى اضطراب التوحد 
أكثر اداءا للمهارات التواصلية االجتماعية وأن هناك عالقة ارتباطية بين المهارات الحركية األساسية 

الحركية األساسية لدى الطفل التوحدي  وأنه كلما ارتفعت المهارات اعيةالمهارات التواصلية االجتمو 
 ارتفعت في المقابل المهارات االجتماعية لديه.
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( على مدى فعالية التدخل ,(Bremer& lylod,2014:980ودلدراسة بريمر ولي أكدتو 
على تنمية وتحسين المهارات  وتأثيرهاالتوحديين  األطفالعلى  األساسيةباستخدام المهارات الحركية 

الدراسة فعالة التدخل عن طريق اكتساب  أثبتتلوك التكيفى والمهارات االجتماعية فقد الحركية والس
جراء إالدراسة بضرورة  ة وأوصتالمهارات االجتماعيالسلوك التكيفى و المهارات الحركية في تنمية 

 .فى المستقبل حول ذلك أكثردراسات 

تنمية المهارات  أن إلى رأشاحيث في دراسته ( O’conner,2000:66ويتفق مع ذلك اوكونر)
التوحديين تعمل على تنمية المهارات االجتماعية لديهم وزيادة فترات  األطفاللدى  األساسيةالحركية  

الجسمي وضبط السلوكيات الغير مناسبة والمصاحبة للتوحد مثل القلق  األداءاالنتباه وزيادة مستوى 
 وفرط الحركة والعدوان.

للتقليل  ةمثل المشي والركض والقفز تعد وسيلة فعال األساسيةركية تنمية المهارات الح أنكما 
التوحدين والتي تظهر في  األطفالمن السلوكيات النمطية والتي تعد مظهر من مظاهر القلق لدى 
 Teri & Greg). ، 2006:170صورة الرفرفة باليدين والمشي في نمط واحد وزيادة في التنفس)

والتى هدفت إلى التأكد من تأثير برنامج  ,Teri & Greg)  2006جريج ) حيث ترى دراسة تيرى،
تدريبى يشمل أنشطة حركية وأثره على تنمية المهارات الحركية للحد من السلوكيات المضطربلدى 
االطفال التوحديين  فقد أظهرت النتائج وجود ضعف فى المهارات الحركية لدى األطفال التوحديين 

ثبت فعالية  في تنمية المهارات الحركية والحد من أن البرنامج قد االغلب االحيان وأظهر فى 
السلوكيات المضطربة  التي تعد مظهر من مظاهر القلق لديهم مما يؤدي إلى خفض مستوى القلق 

 د.لديهم  لدى أطفال التوح

ثيرات ايجابية على أالتدريب الجسماني له ت أن( 016:  0212، ربيع سالمة ) ويرى وليد خليفة
من تحسين  ةهناك تحسنات ناتج أن اآلباءمن  1046من  %24لوكية فقد قرر المشكالت الس

المهارات الحركية حيث لوحظ نقص في السلوك النمطي وفرط الحركة واضطراب النوم والقلق وايذاء 
 تحسن المهارات االجتماعية لدى الطفل التوحدي .  أنهاالذات كما 

 : المهارات االجتماعية  ثالثًا

ا فى عالمنا ا نسبيا ذوى االحتياجات الخاصة حديثا  لألطفاليعد االهتمام بالمهارات االجتماعية 
 بإعدادالعربى ولذلك بدء الباحثين والعاملين فى مجال الصحة النفسية بتوجيه النظر لكل مايتعلق 
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 ثر ذلك فى خفضأذوى االحتياجات الخاصة و  لألطفالبرامج لتعزيز المهارات االجتماعية 
 .(11: 0227الكاشف ، هشام عبداهلل ،  إيمانالمشكالت النفسية والمشكالت السلوكية لديهم )

عوامل مهمة وضرورية  اآلخرينيعد التواصل والتفاعل االجتماعى والقدرة على المشاركة مع و  
د لنمو العالقات االجتماعية للطفل فى بداية حياته لذا فالمهارات االجتماعية التى يستطيع الفر 

مؤشر هام على الصحة النفسية وافتقار الطفل لهذه  توظيفها فى صورة صحيحة من حياته هي
ن حاجاته النفسية أل شباعإظهار الكفايات الكامنة لديه ويحول دون إا يعرقل ا قويا المهارات يعد عائقا 

 Schimoeller)  والتعامل معهم بصورة ايجابية اآلخرينهذه المهارات هى التى تؤهله لالندماج مع 
& Factor, 1983:41) . 

قدر من الكفاءة االجتماعية والتي يعبر عنها  أكبركما تسهم المهارات االجتماعية في تحقيق 
في مجتمعهم  األطفالبمجموعة من السلوكيات االجتماعية المناسبة والتي تسهم بدورها في دمج 

(Black 1997: 214). 

للمهارات  األطفالاكتساب  أنت االجتماعية من منطلق التدريب على المهارا إلىوتبرز الحاجة 
في المجتمع حيث يتوقف مستوى تلك العالقات  باآلخريناالجتماعية يؤثر على مستوى عالقاتهم 

 .( Newton, 1998: 17تقان الطفل للمهارات االجتماعية )إعلى مدى 

ب الطفل سلوكيات كساخطة منظمة إل إاللذلك فالتدريب على المهارات االجتماعية ماهو 
مرغوبة يحتاج اليها للتصرف بفاعلية في المواقف االجتماعية المختلفة بحيث يحصل على مزيد من 

 .( 60:  0223التقبل االجتماعي )العربي محمد زيد،

 : مفهوم المهارات االجتماعية

على  أا يطر تساع هذا المفهوم من جهة ومإل اللمهارات االجتماعية نظرا  امحددا  اليس هناك تعريفا 
تعددت  اإلتساعلهذا  ونظراا  العلمي المستمر في هذا المجال هذا المفهوم من تغيير بسبب التطور

المفاهيم والمسميات المرادفة لمصطلح المهارات االجتماعية ولقد تم تعريف المهارات االجتماعية من 
ا وينظر لها من لوكيا ا سوجهات نظر متعددة فتعرف باعتبارها سمة كما تعرف باعتبارها نموذجا 
 .(171:  0211منظور التقبل االجتماعي ومن منظور الصدق االجتماعي )سهير شاش ،
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 تصنيفات: ةثالث إلى( تعريفات المهارات االجتماعية 166: 1998قد صنف محمد عبد الرحمن )و 

 المهارات االجتماعية والتي أبعادكأحد  :تعريفات ركزت على مهارات التوكيدية السليمة 
السلوكية التى تعد استجابة مباشرة وغير مباشرة  األنماط أنهاالمهارات االجتماعية  عرفت
 .اآلخرين األطفال ألنشطة

 :والتي  المهارات االجتماعية أبعادحد أك تعريفات ركزت على مهارات التوكيدية االيجابية
ة الرفاق المدعمات المعممة فى جماع استخدام أنهااالجتماعية على  عرفت المهارات

 .ضحك والتفاعل اللفظى والعطاءواالبتسام لهم وال لآلخرينوتتضمن التدعيم مثل المحاكاة 

  أنهاوقد عرفت المهارات االجتماعية على  :اآلخرينعالقات مع  لقامةتعريفات ركزت على 
ية ذات فائدة اجتماع اجتماعياا فى البيئة بطريقة تعد مقبولة  اآلخرينالقدرة على التفاعل مع 

ا أهميةوفى الوقت ذاته تعد فائدة للفرد ولمن يتعامل معه وذات   لالخريين. أيضا

تصنيفات لمفهوم المهارات  هناك اربعة  أن (176- 175: 2115سهير شاش ) أشارت كما
 االجتماعية تتمثل في:

مهارات وهذا التوجه يعتبر ال قدرة مركبة في الشخصية أوالمهارات االجتماعية كسمة ثابتة  :أواًل 
 أنهافي ضوء ذلك عرفت المهارات االجتماعية باألفراد و االجتماعية سمة فهي صفة عامة بين 

 ( ومسبق لالستجابة من خالل الموقف )استعداد نفسي داخلي كامن

يرتبط بالسلوك االجتماعي الصادر من الفرد والذي  :المهارات االجتماعية كنموذج سلوكيثانًيا
 :وتشمل تلك السلوكيات االجتماعية اآلخرينالتفاعل مع يمكن مالحظته في مواقف 

  .اآلخرينالتعبيرات الشفهية والتواصل مع  -

 الحديث. أثناءوالتواصل البصري  التواصل غير اللفظي مثل تعبيرات الوجه ، -

 .اآلخرينتبادل العالقات مع  -

 من شكر، تقدير، واعتذار. اآلخرينأداب السلوك مع  -

 مساعدة وتبادل العطاء. لعالقات االجتماعية من تعاون، مشاركة ،التفاعل في ا -

 احترام المعايير االجتماعية من احترام العادات والتقاليد والمحافظة عن النظام . -
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 السلوك التوكيدي مثل التعبير عن المشاعر والدفاع عن الحقوق. -

يات المعرفية التي تمثل عالقة وسيطة يؤكد على العمل :المهارات االجتماعية من منظور معرفي ثالثًا
المعرفة  أنواع)جميع  أنهاوغايات في سياق اجتماعي فالمهارات االجتماعية تعرف  أهدافبين 

 .(اجتماعياا والجماعات للتعامل مع بعضهم البعض بالطرق المناسبة  األفراداالتصالية التي يحتاجها 

الذي ينظر للمهارات االجتماعية باعتبارها عملية و  ات االجتماعية من منظور تكاملي:المهار  رابًعا
تفاعلية بين الجوانب السلوكية اللفظية وغير اللفظية والجوانب االنفعالية والوجدانية في سياق التفاعل 

)تلك السلوكيات التي تنبئ بنتائج اجتماعية هامة  أنهااالجتماعي وبذلك تعرف المهارات االجتماعية ب
بخصوص تفاعالت  اآلخرونالتي يبديها  واآلراء األقرانمثل التقبل من  في موقف معين لألطفال

 .الفرد في المواقف(

 آداةالمهارات االجتماعية هي قدرة الطفل على المب أن( 16: 1994ويشير محمد عبد الرحمن )
 والتعبير عن المشاعر السلبية وااليجابية ازاءهم وضبط انفعاالته فى مواقف اآلخرينبالتفاعل مع 

  .التفاعل االجتماعى بما يتناسب مع طبيعة الموقف

مجموعة من العادات السلوكية اللفظية  أنها إجرائياا ( 9: 1999عليوة )  كذلك عرفتها سهام
وغير اللفظية التى تحقق للطفل )التوحدى( قدر من التفاعل االجتماعى االيجابى مع البيئة 

  .لديهماالجتماعية مما يخفف من حدة اعراض االوتيزم 

 إلىيتدرب عليها الطفل  اجتماعياا عادات سلوكية مقبولة  أنها( 9: 0221أميره بخش ) وترى
من خالل  األطفالوالتمكين من خالل التفاعل االجتماعى الذى يعد عملية مشاركة بين  اإلتقاندرجة 

فى محيط  ناآلخريعالقات ناجحة مع  إلقامةتفيد من  أن أنهامواقف الحياة اليومية والتى من ش
 مجاله النفسى.

المهارات االجتماعية هي السلوكيات النوعية التى تؤدى  أن( Merrel,2001:9) ويرى ميرل
 نتائج اجتماعية مرغوبة .  إلى

ط نمامجموعة من االستجابات واإل أنهاالمهارات االجتماعية  (02: 0223) زيد ويعرف العربي
التدريب والممارسة التى تتضمن قدرة الطفل على التفاعل السلوكية الهادفة والقابلة للنمو من خالل 

وقدرته على تكوين  األنشطةوالتعاون معهم ومشاركتهم فى مختلف  اآلخريناالجتماعى الناجح مع 
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قدرته على التعبير عن انفعاالته  إلى باإلضافةتباع القواعد والتعليمات ا  عالقات وثيقة وصداقات و 
 جانب قدرته على حل المشكالت االجتماعية. إلىلمدرسية واتجاهاته واتقان المهارات ا

المهارات االجتماعية تعبر عن كيفية استعمال الطفل  أن( 27:  0227ويذكر مجدى غزال )
 المهارة المدرب عليها فى السلوك االجتماعى بشكل يساعد على تفاعله مع المحيطين.

سلوكيات االجتماعية المرغوبة التى مجموعة من ال أنها( 012:  0227ابو بكر ) ها نوروعرف 
مهارة الحوار،  مثل مهارات العمل فى جماعة، األبعادوتشمل  اآلخرينتدل على التعامل والتفاهم مع 

 مهارة التفاعل االجتماعى .

السلوكيات واالفعال التى  أنها( 022: 0211كذلك عرفها أسامة بطاينة ،عبد الناصرالجراح )
 مرغوبة على الصعيدين الشخصى واالجتماعى. دافأهيمتلكها الفرد لتحقيق 

والتى  اآلخرينطريقة الحكم على تفاعل الفرد مع  أنها( 111: 0211كما عرفها محمد النوبى )
وتتم  اجتماعياا فعاله والتى تصبح عادات وسلوكيات مقبولة أيتصف بها من خالل سلوكياته و 

والمشاركة  اآلخرينبالتفاعل مع  آداةفى المب وتتمثل تلك المهارات أنشطتهمفى  لآلخرينبمشاركته 
االجتماعة والصداقة والتعاون والمساعدة والتعبير عن المشاعر السلبية والتعبير عن المشاعر 

 االيجابية ومهارة االستقبال .

السلوكية  األنماطمجموعة من  أنها( المهارات االجتماعية 174:  0211وتعرف سهير شاش )
 تأثيرخوة والوالدين والتي تحدد معدل ب بها الطفل مع غيره كالرفاق واأليستجي وغير اللفظية  التي

 أنبعيد عما هو مرغوب في البيئة االجتماعية دون  أوعن طريق التحرك نحو  اآلخرينالفرد في 
 من حوله . لآلخرينضرر  أوى إذيسبب 

ات االجتماعية تعبر عن المهار  أن إلى أشارتالتعريفات  أغلب أنوقد الحظت الدراسة الحالية 
بصورة ايجابية في المواقف االجتماعية  تفاعل الفرد أثناءوالعادات السلوكية التي تظهر  األنماط

اهذه السلوكيات تعبر عن الجوانب االنفعالية والوجدانية والعقلية لدى الفرد  وأنالمختلفة  وليس  أيضا
 الجوانب االجتماعية فقط .
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 اعيةمكونات المهارات االجتم

تناول الكثير من الباحثين مكونات المهارات االجتماعية من زوايا متعددة فلم تعد االختالفات 
ليشمل مكوناتها وعناصرها وقد  أمتدمقتصرة على التعريف وتحديد مفهوم المهارات االجتماعية بل 

 .(194:  0210، ج )سليمان عبد الواحدذاعبرو عنها فى ضوء العديد من النم

مكونات المهارات  أهم أن( Ladd  &Mizel (1983:127,من ميزل والد  ويرى كال
ووسائل  أهدافهاالجتماعية يتلخص فى قدرة الطفل على المعرفة بقواعد السلوك االجتماعى وتحديد 

واساليبها والوعى بالسياق الذي  تدور فيه تلك السلوكيات مع قدرة الطفل على  ألهدافتحقيقه لتلك ا
 لطبيعة الموقف وما يطرأ عليه من تغيرات مختلفة . طبقاا دائه وتعديلها أكيات وتقييم تلك السلو  أداء

( مكونات المهارات االجتماعية على النحو 34-32:  1998وقد حدد محمد عبد الرحمن ,)
 التالي:

 لفظياا  اآلخرين األطفالوتعنى قدرة الطفل على بدء التعامل من جانبه مع  بالتفاعل : آداةالمب
 اضحاكهم . أوتخفيف آالمهم  أوزيارتهم  أومد يد العون سلوكياا كالتعرف عليهم  و  أو

 : وسلوكياا   وتعنى قدرة الطفل على التعبير عن مشاعره لفظاا  التعبير عن المشاعر السلبية
 التى ال تروق له . اآلخرين األطفالوممارسات   ألنشطةستجابة مباشرة اك

 : وتعنى قدرة الطفل على التروى وضبط انفعاالته فى مواقف  الضبط االجتماعى واالنفعالى
 فى سبيل الحفاظ على الروابط االجتماعية . اآلخرين األطفالالتفاعل مع 

 : عالقات اجتماعية ناجحة من  إلقامةوتعنى قدرة الطفل على  التعبير عن المشاعر االيجابية
الحديث واللعب وكل ما يحق ومجاملتهم ومشاركتهم  اآلخرينخالل التعبير عن الرضا عن 

 الفائد للطفل .

( مكونات المهارات 123-122: 2112كما حدد كل من محمود عكاشة,امانى فرحات )
 -االجتماعية فيما يلى : 

 : لتزام وتقديمها فى الوقت  أداءوتعنى  مهارة تحمل المسؤولية الواجبات المطلوبة بإتقان وا 
 .زام بها وتشمل مهارة توكيد الذاتع التعليمات وااللتالمحدد لها بتعليمات وتوصيات تشمل اتبا
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 :والتعبير عن آرائه واالفصاح  اآلخرينوتعنى قدرة الطفل على المحادثة مع  مهارة توكيد الذات
السلبية من مدح وذم وتشمل مهارة المحادثة ومهارة التعبير عن الرأى  أوعن مشاعره االيجابية 

 .فى المواقف االجتماعية المختلفة 

 : الستجابة بشكل مالئم اوتعنى قدرة الطفل على التحكم فى انفعاالته و  مهارة ضبط النفس
 وتشمل مهارة حل المشكالت ومهارة التحكم فى االنفعاالت .

 وتلبية احتياجاتهم وتشمل مهارة تقديم المساعدة ومهارة  اآلخرينوتعنى مساعدة  :مهارة التعاون
 الحياتية . األعمالالمشاركة فى 

 وتشمل مهارة  اآلخرينوهى السلوك الذى يوضح قدرة الفرد على تفهم مشاعر  :مهارة التعاطف
 . اآلخرينومهارة احترام مشاعر  اآلخريناالحساس بمعاناة 

  وهى قدرة الطفل على التفاعل مع أقرانه فى المواقف االجتماعية  : اآلخرينمهارة التواصل مع
حكم فى سلوكه اللفظى وغير اللفظى بصورة مرنة والقدرة على تكوين صداقات معهم والت

وتعديله بما يتالئم مع ما يطرأ على  اآلخرينخاصة المواقف الخاصة بالتفاعل االجتماعى مع 
 .تلك المواقف وتشمل مهارتى )التواصل اللفظى وغير اللفظى ( 

 ( 156:  2111وتشمل مكونات المهارات االجتماعية كما يراها محمد النوبى  )

 سلوكياا  أولفظياا  اآلخرينيث مع بالحد آداةعلى المب األطفالفى التفاعل: وتعنى قدرة  آداةمبال. 

  لفة بسهولة وتكوين صداقات تسودها الثقة واأل على اكتساب األطفالقدرة  إلىالصداقة: وتشير
وذلك من خالل اتقانهم لمجموعة من السلوكيات تعمل على بناء عالقات صداقة  اآلخرينمع 
 قدرتهم على تنمية العالقات . إلى باإلضافةاقرانهم وتتسم بااليجابية واالستمرارية  مع

  والمساعدة فى تحقيقها . اآلخرين أهدافعلى تبنى  األطفالالتعاون : ويشير لمدى قدرة 

  ومساعدتهم فى المواقف االجتماعية المختلفة . لآلخرينالمساعدة : وتدل على مد يد العون 

 الحديث  اآلخرينمشاركة االيجابية وقامة عالقات اجتماعية ناجحة ومشاركة التعبير عن ال
 .واللعب

 .مهارة التعبير عن المهارة السلبية وابداء الرأى بعدم القبول 
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 . مهارة مهارة االستقبال والقدرة على اتباع القواعد والتعليمات واالداب اللفظية 

 :هارات االجتماعية تتشمل علىالم مكونات أن( 57-56:  2113ويرى العربى زيد )

 اآلخرينعالقات ايجابية وناجحة مع  إلقامة: ويقصد به قدرة الطفل على  التفاعل االجتماعى 
مستخدما التعبيرات اللفظية وغير اللفظية فى بناء تلك العالقات وما تشمل عليه من التواصل 

  .واالهتمام بهم واالقبال عليهم اآلخرينالجيد مع 

 قرانه فى المواقف أويقصد بها مهارة الطفل فى معاونة ومساعدة  مشاركة :التعاون وال
والمباريات  األنشطةوتخطيط وتنفيذ  إعداداالجتماعية المختلفة وقدرته على مشاركتهم فى 

  .االجتماعية

 : ويقصد بها اتقان الطفل لمجموعة من السلوكيات التى تساعده على  مهارة تكوين الصداقات
 باإلضافةصداقة مع اقرانه تتسم بااليجابية واالستمرارية ويسودها الثقة وااللفة بناء عالقات 

  .قدرته على تنمية تلك العالقات إلى

 : واتباع القواعد المدرسية  إدراكويقصد بها قدرة الطفل على  مهارة اتباع القواعد والتعليمات
ومسايرتها خالل ممارسة وفهمها  األقرانمعايير جماعة  إدراكقدرته على  إلى باإلضافة
  .االجتماعية المختلفة األنشطة

 : وهى مهارة الطفل فى التعبير عن مشاعره االيجابية والسلبية تجاه  مهارة التعبير االنفعالى
 . اآلخرين

 : وهي القدرة على مواجهة المشكالت فى المواقف االجتماعية المختلفة  مهارة حل المشكالت
 .المناسبة له المالئمة االستجابةوتقديم 

 عدة مكونات :  إلى( المهارات االجتماعية 211:  2111كما قسم سليمان عبد الواحد )

 : والمحيطين بالطفل  األقرانويقصد بها التواصل اللفظى وغير اللفظى مع  مهارة التواصل
ومن ذلك الكالم المنطوق واالشارة وااليماءة والتواصل البصرى للتعبير عن الحاجات 

 .مهارة تقديم االقتراحات -مهارة التساؤل  -ب مثل مهارة التعبير عن الذات والمطال
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 :والتفاعل  باآلخرينيقوم الطفل باالتصال المباشر  أنويقصد بها  مهارة العالقات االجتماعية
التبادل والعطاء  -المشاركة -االجتماعية مثل مهارات التعاون األنشطةمعهم فى عدد من 
الحفاظ  -ير االجتماعية : مثل مهارات المسؤلية عن االفعال والتصرفات مهارة احترام المعاي

 احترام العادات والتقاليد. -المحافظة على النظام  - لآلخرينعلى الملكية 

 التوكيد االيجابى للسلوك  -وتشمل مهارات التعبير عن المشاعر  مهارة السلوك التوكيدى- 
 الدفاع عن الحقوق .

 : هدف  إلىفى نشاط  محدد للوصول  أكثر أوصد بها اشتراك فردين ويق مهارة التعاون
 مع بعضهم البعض النجاز مهمة اسندت لهم . األطفاليتعاون  أنمشترك مثل 

 : على  األطفالتعتبر مهارة اتباع القواعد مدخل هام لتدريب  مهارة اتباع القواعد والتعليمات
لوقوف لتحية الكبار واالنصات لهم عند تنفيذ االوامر الصادرة دون تردد وتدريبهم على ا

التحكم فى ها والحرص على النظافة الشخصية و التحدث وتقديم المساعدة لمن يحتاج
االنفعاالت مثل الضحك والبكاء واالستئذان عند الحديث واالعتذار عندما يخطئ وشكر 

 . اآلخرين

 :لنمو النفسى والتكيف والتى تساعد على تحقيق مستوى مرتفع من ا مهارة تكوين الصداقات
 االجتماعى واالحساس االيجابى بالذات ونمو الشخصية .

 المهارات االجتماعية قيد البحث الحالي:

  : مهارة التواصل  االجتماعي 

القدرة على اقامةعالقات جيدة وصداقات مع االخريين والحفاظ عليها واالتصال الدائم بهم ومراعاة 
 .(96:  0220ي التعامل معهم )عادل عبداهلل ،قواعد الذوق  االجتماعي العام ف

: قدرة الطفل التوحدي على التواصل االجتماعي مع  أنهاب إجرائياً وتعرفها الباحثة الحالية 
واالنتباه لهم واستخدام التواصل اللفظي والغير لفظي  اآلخرينمن خالل النظر في عين  اآلخرين

 .المواقف االجتماعية المختلفة والتفاعل معهم في اآلخرينوالقدرة على تقليد 
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 : مهارة اداب السلوك االجتماعي 

الكالم واالعتذار عن  إلىان و االنصات إذو االست اآلخرينويقصد بها  القاء التحية على  
 ،االستئذان )سليمان عبد الواحد -راالعتذا -الشكر -الخطأ واظهار االمتنان مثل مهارات  التحية 

0210  :02). 

: قدرة الطفل التوحدي على االلتزام بالسلوك االجتماعي أنهاب إجرائياً باحثة الحالية وتعرفها ال
انتظار الدور والشكر واالعتذار لألخريين وااللتزام بالتعليمات وتنفيذ األوامر  في المجتمع منالمقبول 

 .باآلخرين البسيطة الصادرة من الكبار والمحافظة على النظافة الشخصية واحترام الملكيات الخاصة

 :مهارة المشاركة االجتماعية 

عالقات حميمة معهم  إلقامةمن خالل  باآلخرينعلى االهتمام  األطفالويقصد بها  قدرة 
 ( . 16: 0223االجتماعية )العربي زيد ، األنشطةواالهتمام بهم وتنفيذ 

 األقرانمن  آلخريناقدرة الطفل التوحدي على مشاركة  : أنهاب  إجرائياً وتعرفها الباحثة الحالية 
 االجتماعية )كاللعب الجماعي( واقامة صداقات ناجحة معهم. األنشطةالكبار المحيطين به في  أو

 طبيعة المهارات االجتماعية لدى الطفل التوحدى 

التوحدين حيث يعاني  لألطفالالقصور في المهارات االجتماعية يعتبر السمة المميزه  أن
 اآلخرينت واضحة في التواصل اللفظي والتواصل الغير لفظي مع التوحديين من مشكال األطفال

ويرفضون المشاركة في المناسبات االجتماعية وال يبدون اهتمام بها كما يظهرون عدم الرغبة في 
التفاعل االجتماعي ويفضلون الهروب من االشخاص  أشكالالعابهم ويتجنبون كل  األطفالمشاركة 

 األطفال إلىا يستدعي التوسع في برامج التدخل المبكر التي تقدم الذين يودون التفاعل معهم مم
 .(311:  0210التوحديين لتنمية مهاراتهم االجتماعية )شادي ابو السعود، وائل حمدي ،

ويعاني الطفل التوحدي من قصور في المهارات االجتماعية تتمثل في صعوبة قراءة تعبيرات 
وتكوين الصداقات  اآلخريناالجتماعي واالعتراف بوجهة نظر الوجه ولغة الجسد وفهم قواعد السلوك 

لذلك البد من االهتمام بتنمية المهارات االجتماعية للطفل التوحدي واكسابه المهارات االجتماعية 
 (Attoowd,2010: 85). في المجتمع اآلخرينالالزمة للتفاعل االجتماعي مع 
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االقصور  أوجهوتظهر  التوحديين في نقص الوعي  األطفالاعية لدى في المهارات االجتم  أيضا
وصعوبة تقليدهم ومحاكاتهم ووجود خلل بارز في التواصل اللفظي والغير لفظي مثل  اآلخرينبوجود 
الحملقة بالعينين كما يوجد شذوذ واضح في شكل ومحتوى الكالم وخلل ملحوظ في بدء  استخدام

  .( 042: 0223يز،استمرارها )الهامي عبد العز  أو آخرالمحادثة مع 

التعرض للكثير من  إلىالقصور في المهارات االجتماعية لدى الطفل التوحدي يؤدي   أنكما   
المعيشية اليومية وظهور  األنشطة أداءاالضطرابات السلوكية والنفسية مثل تدني القدرة على 

ور اضطرابات العزلة االجتماعية وظهب النوم وظهور مشكالت العدوان و اضطراة و ذاسلوكيات ش
 (.  042: 0210القلق واالكتئاب  )عادل غنايم ،السيد الشربيني 

( عن وجود 29:  0210رضا الجمال ) سامة فاروق،أعليه دراسة كل من  أكدتوهذا ما 
قترحت هذه الدراسة إالتوحديين وقد  األطفالرتباط سلبي دال بين المهارات االجتماعية القلق لدى إ

 .أنواعهالعالقات بين المهارات االجتماعية القلق بكل على التوسع في ايجاد 

القصور  أن( Schopler & Mesibov  1983 :77كل من شوبلر وميزبوف )  أشاركذلك  
زيادة التوتر والقلق والعجز مع تقدم الطفل التوحدي في العمر  إلىفي المهارات االجتماعية يؤدي 

 . طفل التوحديحيث يتعقد الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه ال

في المهارات القصور  أن أشارت( حيث  191:  0211وتتفق  مع ما سبق سهير شاش )
الذي يحول دون اكتساب االستجابة المناسبة ، فاالطفال قد اليتعلمون كيفية القلق ب االجتماعية مرتبط

 .المطلوب التفاعل مع اقرانهم الن القلق االجتماعي او المخاوف تعوق مدخل السلوك االجتماعي

 :تنمية المهارات االجتماعية لدى الطفل التوحدي

من االمور  أنهالتوحديين في عمر مبكر حيث  األطفالينبغي تنمية المهارات االجتماعية لدى  
الوصول  إلىالمهمة التي يجب على القائمين على رعايتهم ضرورة االهتمام بها الن ذلك يساعدهم 

 .(76:  0222الندماج في المجتمع )وفاء الشامي اقصى درجات االستقاللية وا إلى

تنمية المهارات االجتماعية لدى  أهمية إلى( 013:  1999دراسة سهام عليوة  ) توصلت فقد  
التوحديين  في تخفيف أعراض التوحد لديهم  وظهر ذلك في زيادة القدرة على التركيز على  األطفال

نت ال تجذب انتباههم قبل ذلك وأصبحوا قادريين على بعض المعطيات الموجودة في البيئة والتي كا
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ا تلقى الطفل التوحدي التدعيم إذواستمرار الحديث لفترات قصيرة  اآلخرينفي الحديث مع  آداةالمب
واأللعاب كما  األشياءفي استخراج  األداءالمناسب ، كما زادت قدرته على التقليد نتيجة تحسن 

 ته للمثيرات السمعية والبصرية. ظهرت بوادر تحسن كبيرة في استجاب
( بإجراء دراسة حول فاعلية برنامج تدريبي للمهارات 071: 0220وقد قام عادل عبد اهلل ) 

التوحديين  في إحداث كم معقول من التفاعالت االجتماعية بينهم وبين أقرانهم  لألطفالاالجتماعية 
كسابهم مستوى جديد من هذه التفاعالت مما قد يسهم بشك ل مباشر في تعديل بعض ما يصدر وا 

ط سلوكية ويسهل من عملية انخراطهم في المجتمع كما يساعد المعلمين واآلباء على إنماعنهم من 
بشكل مناسب مما يسهل عليهم القيام بتعديل سلوكياتهم غير المناسبة  األطفالالتعامل مع هؤالء 

 التوحديين.  األطفالاالجتماعي لدى فقد ساعد البرنامج في تنمية مهارات التفاعل  اجتماعياا 
قياس مدى فعالية برنامج تدريبي في تنمية  إلى( 9: 0227وهدفت دراسة مجدي غزال )

تنمية مهارة االستعداد للتعلم  الى التوحد وقد توصلت نتائج الدراسة  أطفالالمهارات االجتماعية لدى 
تباع األوامر  البسيطة والمهارات المتعلقة باألدب االجتماعي والتواصل البصري وزيادة فترة االنتباه وا 

 والمشاركة االجتماعية. 
تنمية المهارات االجتماعية تساعد على اكساب الطفل التوحدي مهارات التواصل  أنكما  

الهاتف وااللتزام  باألداب  استخدام، اآلخريناالجتماعي من تواصل سمعي، بصري، التعرف على 
ة ، الشكر واالستئذان ، تنفيذ التعليمات التعاون والمشاركة الرسم الحر، االجتماعية من إلقاء التحي

 ( .339: 0210العمل الجماعي، نشاط رياضي )شادي ابو السعود، وائل حمدي، 

االتوحديين   األطفالوتساعد برامج  تنمية وتطوير المهارات االجتماعية  لدى   على  إكسابهم  أيضا
لتواصل البصري، التقليد، تنمية مهارة االنتباه واالستماع والفهم مهارات التواصل غير اللفظي وا

ما هو مرغوب وفهم واستخدام االيماءات وتعبيرات الوجه و تحسن مستوى التفاعالت  إلىواإلشارة 
 ( .31:  0213التوحديين  )خالد عبد الرحمن،  األطفالاالجتماعية لدى 

القصور في المهارات االجتماعية لدى الطفل  من الممكن التغلب على أنهولذلك ترى الباحثة 
التوحدي واكتسابها من خالل تحسين مستوى التفاعالت االجتماعية وتنمية القدرة على اكتساب 

الطفل التوحدي  إعطاءالمجتمع وكذلك  أعضاءالسلوكيات االجتماعية التي تالقي تقبل ايجابي من 
اللعب والتي توفر  أنشطةخالل التدريب على  في المجتمع من اآلخرينقامة عالقات مع فرصة  إل
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الكتساب المهارات االجتماعية دور  أنفرصة للتفاعل والتواصل بين الطفل التوحدي واالخرين كما 
والدراسات السابقة  األدبياته أكدتوهذا ما  األطفاللدى  األساسيةكبير في تحسين المهارات الحركية 

توحدي وانخفاض مستوى المهارات االجتماعية لدى الطفل ال هناك عالقة عكسية بين ارتفاع أنكما 
 .القلق لدية 

 : القلق رابًعا

اض النفسية األمر يحتل القلق مكانة بارزة في علم النفس الحديث فهو المفهوم المركزي في علم 
االضطرابات النفسية بل في امراض عضوية شتى فهو محور  أغلبوالعقلية والعرض المشترك في 

السمة المميزة لعديد من االضطرابات السلوكية والذهانية )عادل  أنهبرز خصائصة كما أو العصاب 
 .(029:  0210غنايم ،السيد الشربيني ،

وللقلق عدة اسباب فقد ينتج  ،القلق  اساس كل اختالالت الشخصية واضطرابات السلوك أنكما 
باهداف غير واقعية  دتشبث الفر  أوظروف مؤلمة تعرض لها  أومن حياة قاسية ومريرة مر بها الفرد 

هذا العالم وهو غير  إلىعندما يكون الفرد قد جاء  أوومتناقضة ال تتناسب وامكانيات وقدرات الفرد 
 .(1:  0221مع هذه الحياة )ايهاب الببالوي ،مزود بالقدرات الكافية التي تمكنه من التأقلم 

المصاحبة الضطرابات الشخصية لديه  أوالخصائص المضمرة في نفسية الطفل  أحدوالقلق يعد 
الشعور بالفزع غير المحدد من  إلىوالذي يمتد في شدته من عدم الشعور باالرتياح حيال المستقبل 

مرحلة تعوقه عن ممارسة الحياة بصورة عادية  إلى أحياناا شئ ما سئ سيحدث وقد يصل هذا الشعور 
 (.3: 0224وبذلك يتخلل جميع جوانب حياته ) اسماء العطية ،

 مفهوم القلق :

نستعرض التعاريف المتنوعه بقدر ما نحتاج اقربها  أنهناك تعاريف عديدة للقلق ونحن النريد 
غير  أووترتبط بشئ غير واضح قد يكون موجودا  اإلنسانوالقلق حالة وجدانية تمتلك ،الواقع  إلى

 اكدر وهم تسيطر على صاحبه ور حالةموجود وتسبب له كثير من الكدر والضيق وااللم والقلق يص
 . (9: 1992قد تكون غير موجودة كلية )صموئيل حبيب، أوبسبب مخاوف قادمة قد تكون قائمة 
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، فيعرف حيث ميز بين القلق كحالة والقلق كسمة سبيلبيرج بتطوير مفهومين للقلق وقد قام
الخاصة وان كل شخص رد الفعل لالنفعاالت او المشاعر غير السعيدة للضغوط  القلق كحالة بانه

الفروق الفردية بين االفراد في االستجابات  ن وقت الخر وعرف القلق كسمة بانهيخبر حالة القلق م
للقلق والتي تبدو في رؤية العالم كشئ مهدد وخطر وانها تكرار لحالة القلق لفترة اطول من الزمن 

  .(17:  0224)اسماء عبداهلل العطية 

نه حالة انفعالية موقفية مؤقته تنشط في مواقف الضغط والشدة التي يمثل القلق كحالة على او 
 إمايدركها الفرد كمواقف مهددة لذاته وتنخفض او تختفي هذه الحالة بقدر زوال مصدر التهديد  ، 

القلق كسمة فيعد من سمات الشخصية فهو استعداد ثابت نسبيا كامن في الفرد نتيجة خبرة متعلمة 
:  1947من داخل الفرد او من خارجه )فيوال الببالوي  إماقه ويستثار بمثيرات في مواقف مؤلمه ساب

1- 6 ). 

 حالة من التوتر المصحوب بالخوف وتوقع الخطر.  أنه( القلق 07: 1942فهيم )تعرف كلير و 

القلق هو حالة من الخوف الغامض الشديد الذي  أن( 13:1949ويذكر ) سيجموند فرويد ، 
بب له كثير من الكدر والضيق وااللم والقلق يعني االنزعاج والشخص القلق يتوقع ويس اإلنسانيتملك 
 ويبدو متشائما ومتوتر االعصاب ومضطربا . دائماا الشر 

نوع من الخوف خواصه الغموض وعدم االتجاه  أنه (01:  1992كما عرفه منير الخازن ) 
فسي واالخير هو ظاهرة تتميز ن أوعصبي  أوهيستيري  إماحادث معين وهو  أونحو غرض محدد 

 نوبات حادة .  أوبصفة مستمرة  إمابحالة من القلق  تنتاب المريض 

وترتبط بشئ  اإلنسانحالة وجدانية تتملك  أنه( القلق 9: 1992وقد عرف صموئيل حبيب )
 غير موجود يسبب للفرد الكثير من الضيق وااللم والكدر . أوغير واضح قد يكون موجود 

حالة توتر شامل مستمر نتيجة توقع خطر فعلي  أنه(  134:  0223الشوربجي ) نبيلة وترى
عراض نفسية وجسمية مثل ازدياد التنفس والشعور أمزي قد يحدث، يصاحبها خوف غامض و ر  أو

 باالختناق واالكثار من التبول وعدم النوم وازدياد ضربات القلب وفقدان الشهية . 
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حالة انفعالية بها مزيج من مشاعر القلق هو  أن( 12:   0227كما تشير أسماء عطية ) 
عندما  أوق واالنزعاج يشعر بها الفرد عند التعرض لمثير مهدد غير واضح يالخوف والتوتر والض

مؤلمة وعادة ما يصاحب هذه الحالة االنفعالية بعض  أفكاريكون في موقف صراعي داخلي ولديه 
 الجسمية . األعراض

خبرة وجدانية غير سارة  أنه( 011: 0210السيد الشربيني ) ،نايمكما يرى كل من عادل غ
حالة من التوتر والضيق والكدر والترقب وعدم االستقرار ويصاحبها اعراض  أنهايمكن وصفها ب
 جسمية متباينة .

 القلق: أنواع

وهذه ، والقلق العصابي من القلق وهي القلق الواقعي، والقلق الخلقي أنواعميز فرويد بين ثالثة 
غير مريحة ومؤلمة  أنهاتشترك كلها في  إذالثالثة للقلق ال تختلف فيما بينها اختالفا نوعيا  األنواع

خطر ما في  إدراك) فالقلق الواقعي (خبرة عاطفية ناتجه من ،ولكنها تختلف من حيث اصل كل منها
 إدراكثار عن طريق ) القلق العصابي( فيستإما ى ما ،إذالعالم الخارجي وهذا الخطر يهدد شخص ب

فهناك النوع الهائم الطليق من التوجس والخوف المرضي  أشكالخطر مصدره الغرائز ويتخذ ثالثة 
 إدراكفي هيئة الشعور بالخجل عند  اإلنسانعند  )القلق الخلقي ( فهو يستثار إماوقلق الهيستريا  ،

 .( 19 - 13:  1949لخطر مصدره الضمير )سيجموند فرويد  اإلنسان

نوعين اساسيين القلق الخارجي المنشأ  إلى( القلق  17 – 16:  1944صنف )دافيد شيهان،و 
هو القلق الداخلي المنشأ ف إمامصدره  دائماا يميز  أنوهو القلق الذي ينتج من الخارج ويستطيع الفرد 

تي دون أتو عادة يبدأ بنوبات القلق التي يه استعدادا وراثيا له وهدذلك النوع الذي يولد الشخص ول
 يدهمه من داخل جسمه وليس استجابة لوقائع خارجية. األمرانذار فيشعر الفرد كان 

ا وهو موضوعي مصدره خارجيا  قلق إلىالقلق  أنواع( 122:   0223قسم نبيلة الشوربجي )وت
ابه ال شعورية مكبوته غير سبأقلق عصابي داخلي المصدر و  ، و أسبابهدد ومعروف قلق مح
 اض النفسية.األمر انوي وهو الذي يصاحب ، قلق ثمعروفه

القلق العادي المؤقت الذي تسببه  إلىالقلق ينقسم  أن( 19: 0224ويرى االزرق بن علو) 
سمة من  إلىوالقلق المزمن الذي يتحول  ، مواقف معينة وتختلف حدته حسب الظروف التي تسببه
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الحوادث نظرة  إلىيجعل المرء ينظر سمات الشخص المالزمه له ويصبح هذا النوع استعدادا سلوكيا 
القلق االخالقي فهو ينتج عندما يرتكب  إماتهديد لسالمته ،  أنهاخاصة فهو يفسر الحوادث العادية ب

القلق العصابي فهو قلق اليستطيع  إمايفكر في ارتكابها ،  أواعماال مخالفه للضمير  اإلنسان
 . اإلنسانه الكبت الذي حدث في ماضي في معظم حاالته نتيج أنهيميزه بوضوح  أنالمصاب 

حصائي الرابع لالضطرابات القلق تصنيف الدليل اال أنواع أهمالتصنيفات التي ذكرت  أهمومن 
والذي  (APA 218- 199 : 1994,)التابع للجمعية األمريكية للطب النفسي  DSM-IV النفسية

 –الرهاب االجتماعي  –اب البسيط الره –رهاب االماكن المتسعة  –اضطراب الهلع  إلىقسم القلق 
اضطراب القلق  –اضطراب القلق العام  –انعصاب ما بعد الصدمة  –اضطراب الوسواس القهري 

 غير المصنف .

من  أنواعربعة أهناك  أن (Last & Heresson, 1991 :928) وقد ذكر الست وهيرسون 
لع واضطراب القلق العام وهي اضطراب اله األطفالتنطبق على  أنالقلق لدى الكبار يمكن 

 واضطراب الوسواس القهري واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة .

اضطرابات القلق لدى  أنون وآخر مع الست  (Spence ,1997 : 283) وقد اتفقت سبنس
اضطراب قلق االنفصال  إلىهي اضطراب القلق العام واضطراب الوسواس القهري اضافة  األطفال

 .خاوف االجتماعية ونوبة الهلع والخوف من األماكن المتسعةى الجسمي والمذوالخوف واإل

مع تصنيف المنظمة  (Silvarman & Albano ,1996 :6ويتفق كل من سيلفرمان والبانو )
يكية الضطرابات القلق وذلك في قائمة الدليل التشخيصي الرابع المعدل لالمراض النفسية  األمر 

اختلفت في تناول اضطراب الهلع  أنها إال أخرىات اضطراب إلىوتضمنت اضطرابات القلق اضافة 
التعرف على  أهميةوالخوف من األماكن المتسعة وحذفت اضطراب الضغوط الحادة مما يؤكد على 

أنفسهم ووالديهم وذلك عبر المراحل العمرية  األطفالمن خالل  األطفالاضطرابات القلق لدى 
 المختلفة.

لها الباحثين ال تختلف في  أشاروالتي  األطفالاضطرابات القلق لدى  أنمن المالحظ 
 .( 07:  0224عن اضطرابات القلق لدى الكبار )أسماء العطية   كثيراا مضمونها 

 



 

     مفاهيم أساسية للدراسة                                                                                الفصل الثانى

 

 - 57 - 
 

 القلق عراض أ
 :للقلقالجسمية  عراضاأل

 التعرق ،انتصاب الشعر، اتساع بؤبؤ العين، في شحوب الجلد،الفسيولوجية تتمثل أعراض القلق 
ارتفاع ضغط الدم، توتر العضالت، االرتجاف، جفاف الحلق سرعة التنفس سرعة خفقان القلب، 

الغثيان الشعور باالغماء الشعور باالكتئاب والخمول عدم الرغبة في األكل وعدم الرغبة في النوم 
 ( . 33:  1999وتجنب المواقف المخيفة )ايزاك ماركس ، 

 :السلوكية للقلق عراضاأل
اضطراب تناول  –كثرة الحركة وعدم االستقرار  –في صورة البكاء  عراض القلق السلوكيةأ تظهر  

األيدي المرتعشة  –قضم األظافر  –أعراض جسمية مص األصابع  –الطعام واضطراب النوم 
الذي يدفع الطفل إلى الهدوء غير الطبيعي  اضطراب سلوك الطفل الذي  –الباردة المبتلة بالعرق

االنزواء ويبدو وكأنه مهموم وحزين وغير مستمتع بالحياة وقد فيضرب الطفل عن اللعب ويميل إلى 
 ،)نبيلة الشوربجي فعاله وتصرفاتهأيدفعه القلق أن يكون كثير الحركة غير مستقر تكثر األخطاء في 

0223  :120). 
 االجتماعية للقلق عراض األ

زلة والبعد عن يبدو الشخص القلق في حالة اضطراب في توافقه مع االخرين حيث يميل الى الع
التفاعالت االجتماعية ويبدوا عليه عدم القدرة على احداث تكيف بناء مع الظروف واالشخاص 

 .(02:  1994،والمواقف االجتماعية )عبد الستار ابراهيم 
 مظاهر القلق قيد البحث الحالي :

وقد استفادت الباحثة حديين الدراسة الحالية باعداد قائمة تقدير القلق لالطفال التو قامت الباحثة في 
عراض السابقة في اعداد قائمة التقدير الخاصة بالقلق وبعد عرضها على المحكمين والتاكد من األ

 ساسية للقلق وهي :بعاد أأ ئمة  فقد توصلت الباحثة  الى ثالثةمن صدق وثبات القا
 :وتعرف اجرائيا بأنها للقلق المظاهر الفسيولوجية : أواًل 
ض الفسيولوجية التي تظهر لدى الطفل التوحدي كمؤشرات لحدوث القلق مجموعة من األعرا 

وتتضمن  آالم المعدة ، اإلسهال ، ارتعاش اليدين ،الغثيان ، الشعور الدائم بالجوع، ابتالع الريق، 
  .إحمرار الوجه، كثرة التبول،اضطراب النوم، الشعور باالختناق
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 :يا بأنهاوتعرف اجرائ للقلقالمظاهر السلوكية  :ثانًيا

السلوكيات الصادرة من الطفل التوحدي والتي تعد مؤشرا لحدوث القلق لديه وتشمل اإلحساس 
المستمر بالتعب القل جهد، عدم الجلوس في مكانه لفترة طويلة، بكاء  شبه مستمر، رفض الذهاب 

،الصراخ ،  للمدرسة، رفض النوم بعيداا عن والديه، االنفعال والغضب والعصبية الزائدة ، العناد
 سهولة اإلستثارة ، الخوف .

 :وتعرف اجرائيا بأنها للقلق  المظاهر االجتماعية :ثالثًا

لخوف واالرتباك الذي يظهر على الطفل التوحدي في المواقف االجتماعية المختلفة وظهور الخجل ا
جماعية  أنشطةال يشترك في أي  اآلخرينمنعزال عن  وحيداا الشديد في وجود الغرباء وتفضيل البقاء 

 مناسبات. أوحفالت  أو

 أسباب القلق 

ما يشعرون به عدم االرتياح والضيق  أنومن الناس من ال يعرفون  اإلنسانالقلق قديم قدم  أن
اختلفت درجاته فالقلق يصيب  وأنواالنفعال وحدة الطبع هو نتيجة القلق ولكن عالماته ال تخفى 

: 1993ن علو ،فقراء )األزرق بساء ورجاال واألغنياء منهم والت والفئات صغارا وكبارا ونطبقاا جميع ال
26 ). 

سباب القلق اسباب حضارية ناتجه عن أ أهم أن( يذكر 12 -13: 1992صموئيل حبيب ) إما
االتطور السريع في المجتمع و  التغيرات العديد االسباب التربوية المتمثلة في اساليب التنشئة  أيضا

عيش في شجار ومشاحنات دائمة قد تجعل حالة من القلق تعتري ابنائها نظرا الوالدية فاالسرة التي ت
للتهديد الذي يهدد كيان االسرة وكذلك الشعور بالنقص الذي يتولد نتيجة المقارنات التي يكتسبها الفرد 

بمشاعر عميقة عندما  اإلنسانالشعور بالذنب الذي يمتلئ و  اإلنسانينميها المجتمع في  أوبذاته 
 واخيرا عدم القدرة على التكيف االجتماعي والشعور بالعزلة االجتماعية داخل المجتمع.  يخطئ

مور كثيرة تدخل في حياة أ أن( 04:  1942لير فهيم )ترى ك األطفالوبالنسبة للقلق لدى 
تلمح تعبير القلق على وجه  أنالطفل بمضي الوقت تثير في نفس الطفل القلق وتستطيع فطنة االم 

االسباب شيوعا هو التهديد  أكثرتعالجه ومن  أوتعرف السبب فيه فتتجنبه  أنتحاول الطفل ف



 

     مفاهيم أساسية للدراسة                                                                                الفصل الثانى

 

 - 59 - 
 

المستمر للطفل الذي يوجه باسراف كلما اتى الطفل امرا ال يرضى عنه الوالدين كذلك تكرار تعرض 
 الطفل لمواقف الخوف والخطر والقسوه والعنف فيصبح القلق والخوف من مكونات الشخصية .

هي التهديد المستمر وتكرار تعرض الطفل لمواقف  األطفالباب شيوعا لقلق االس أهمومن 
نتيجة التصرفات المضطربة كذلك  لألطفالالوالدين بالقلق فينتقل  أحدالخوف والخطر وكذلك اصابة 

يجد الطفل من يساعده  أنالصعوبات المتكررة في الحياة والفشل المتكرر دون  إلىتعرض الطفل 
مواقف الصراع الال شعوري فكثيرا ما يجد الطفل نفسه غير قادر على تحقيق الكثير التعرض ل وأيضاا 

نبيلة شعور مما يولد لديه القلق )من احتياجاته فيكبت هذه الحاجات غير المشبعه في الال 
 ( .139:  0223 ،الشوربجي

ل ذلك الضعف االستعداد الوراثي واالستعداد النفسي من العوامل المسببة للقلق ويشم فإنكذلك 
 أنالنفسي العام واالزمات والشعور بالذنب والمخاوف الشديدة والشعور بالعجز والنقص كذلك  نجد 

المعلم يولد لدى الطفل القلق الناتج عن عدم  أوعدم الثبات في معاملة الطفل سواء من الوالدين 
تماد على الراشدين يولد عدم قدرة الطفل عن التعبير عن الغضب بسبب االع وأيضاا الشعور باالمان 

 األطفالالقلق لديهم واخيرا عدم التعامل الجيد مع االصدقاء واالقران ينتج عنه الشعور بالقلق لدى 
 (. 01:  0229)سارة المعصوب، 

 النظريات المفسرة للقلق

عوامل متعددة وفيما يلي  إلىفسر اصحاب النظريات النفسية للقلق تفسيرات مختلفة وقد ارجعوه 
 مختصر لبعض نظريات القلق في مدارس علم النفس المختلفة . عرض

 نظرية التحليل النفسي

، فقد قدم يهدد الشخصية أنانذار لخطر قادم يمكن  أوالقلق هو اشارة  أن (Froud)يرى فرويد 
القلق ينشأ عن كبت الرغبات واحباطها   أنفرويد نظريتين في القلق حيث يرى في النظرية االولى 

 أنى أفي نظريته الثانية التى ر  رأيقلق وعدل عن هذا ال إلىمن االشباع فتتحول تلك الطاقة ومنعها 
القلق العصابي هو رد فعل لخطر غريزي داخلى يحدث عند  رغبة الفرد في مواجهة اخطار خارجية 

 .(19:  1949)سيجموند فرويد ،

اعتماد الطفل الصغير  أنيرى  وقد كان اهتمامه بظاهرة القلق من ناحيتين فمن الناحية االولى
تعني  وحيداا على حب ورعاية والديه له يجعله مستهدفا لقلق االنفصال فالمواقف التي يترك فيها 
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يعتبر القلق نتاج  أخرىغياب الشخص الذي يستمد منه االحساس باالمان والسند ، ومن ناحية 
االنا واالنا االعلى )فيوال الببالوي ، صراع الشعوري بين رغبات الهو والقيود المفروضة عليه بواسطة 

1947  :7). 

 النظرية السلوكية

ج من إذالمكون المركزي للسلوك العصابي فالقلق هو تلك النم أنهالقلق   (Floba) ويفسر فولبه
التي تشكل على وجه الخصوص جانبين الستجابة الكائن العضوي للمثير المؤذي وهو  االستجابة

مصدر القلق  أناستجابة التجنب ، كما راى  إلىاضطرابا من نوع ينزع مثير يحدث في االنسجة 
القلق من  أنومن هنا نجد  المغلقه ، أوينطوي على عالقات بيئية كالعواصف واالماكن المزدحمة 

القلق ولكن تكرار  أووجهة نظر المدرسة السلوكية عبارة عن استجابة اشتراطية لمثير اليدعو للخوف 
 .)622: 0222تضمينها حسب االستعداد الشخصي للفرد )حافظ بطرس ، إلىؤدي ي االستجابةهذه 

 نظرية الجشطلت 

يعبر عن  وأنهعمل لم يتم  أوالقلق هو تعبير عن جشتلط ناقص  أن (Frankel)واعتبر فرانكل 
 أنا مر الفرد بخبرة ما قد ال تكون مهمه عنده لذلك اليستطيع إذعدم التطابق بين الخبرة والذات ف

ا كانت مهمه بالنسبة له فيحاول دمجها في ذاته ولكن هذه إذيحاول معرفتها بشكل مشوه وا أويعيها 
يرمز هذه الخبرة  أنه ال يستطيع فإنالتي تمت مع الفرد وبذلك  األهميةالخبرة قد التتفق مع شروط 

لق الناشئ عن حيل الدفاع النفسي تكون هي الوسيلة الوحيدة لتجنب الق فإنبدقة في الوعي وبهذا 
 .(194: 1947عدم التطابق بين الخبرة والذات )ماهرالهواري ، محروس الشناوي،

 المدرسة االنسانية

خوف من المجهول وما يحمله المستقبل من  أنهعلى سر القلق فقد ف (Maslow)ماسلو  إما
الل امكانياته احداث قد تهدد وجود اانسان وانسانيته فكل انسان يسعى لتحقيق وجوده عن طريق استغ

وتنميتها القصى درجه ممكنه لذلك فقد يشعر بالضيق والتوتر النفسي عندما يفشل في تحقيق ذاته 
 .(07:  0229لتحقيق ذاته يثير قلقه )سارة المعصوب ، اإلنسان أماملذلك فكل ما يقف عائق 
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 النظرية المعرفية السلوكية المعاصرة

الفرد للمثيرات  إدراكحديث نسبيا والتي تركز على كيفية العالج النفسي ال أشكالتعتبر شكل من 
واعطاء معاني لخبراته المتعددة ويعتمد هذا النمط على العمليات العقلية حيث يكون التفكير  المختلفة

تشويها وتصبح امكاناته مطلقه يسيطر عليها التعميم  وأكثرجمودا  أكثرفي فترات التوتر النفسي 
كبيرة )عادل عبداهلل ،  بدرجةعتقد االساسي له حول نفسه والعالم محدود الزائد ، كما يصبح الم

0220  :01). 

نظرية التحليل النفسي ركزت على جانب واحد من  أنومن خالل العرض السابق ترى الباحثة 
النفس البشرية وهو الجانب المادي في الصراع بين العقل والمبادئ االخالقية بهدف التحكم في 

ركز على الخبرات الماضية للفرد بغض النظر عن حاضره ومستقبله ، وفي المقابل  الغرائز كما
كائن  اإلنساناعتبرت  أنهاركزت المدرسة االنسانية على الحاضر والمستقبل للفرد وعلى الرغم من 

من الصعب اغفال الخبرات الماضية في حياة الفرد والتي  أنه إالحي مفكر يعمل على تحقيق ذاته 
المدرسة السلوكية فقد ركزت على  إماغير سوية ، أوكبير في حدوث النمو بصورة سوية  لها دور

العالقة بين المثير واالستجابة ولكن احدثت خلط ما بين الخوف والقلق على الرغم من الخوف 
ولم تعطي مدرسة الجشطلت اهتمام كبير  مصدره خارجي والقلق مصدره داخلي ال يدركه الفرد ،

النظرية  إما،تطابق الخبرة مع الذات االنسانيةاب المؤدية للقلق فقط اعتمدت على عدم الغلب االسب
 بدور العمليات المعرفية في التاثير على السلوك االنساني . أهتمتالسلوكية المعرفية فقد 

 التوحديين  األطفالالقلق لدى  طبيعة

يواجهون صعوبات في  أوانون يعد الضيق االنفعالي والقلق حاالت انفعالية شائعة بين من يع
يتعرضون لها وقد  أوترشيح المثيرات التي يتعاملون معها  أووالخبرات وتنقية  األحداثفهم وتفسير 

 بدرجةالتوحديين وجود ارتفاع في مستوى القلق والتوتر والضيق لديهم  األطفالالحظ اباء ومعلمين 
 Chalfant, 2007)ع حدث غير متوقطة جدا مثل التعرض لعالية عند مواجهتهم لمشكالت بسي

:1842) 
فالطفل التوحدي يقاوم أي تغير في حياته اليوميه ودائما يفضل العمل الروتيني ، وعندما تتغير 
البيئة المحيطة به يشعر باليأس والقلق والتوتر ، فمثال يعتاد ارتداء مالبس ال يريد تغيرها او يصدر 

صده يوميا ، وترجع لك االضطرابات الى قصور النواحي منه غضب شديد اذا تغير الشارع الذي يق
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االدراكية والمعرفية واالجتماعية لدى الطفل التوحدي وبالتالي يواجه صعوبة في التنبؤ بالنتائج 
واالحداث مما ينتج لديه شعور بالقلق وعدم االمان وبالتالي يصبح من الطبيعي ان يستسلم هذا 

مل على التخفيف من حدة القلق لديه كوسيلة للتعامل مع المواقف الطفل للسلوكيات النمطية التي تع
 .(32:  0210التي اليتمكن من استيعابها )اسامة فاروق ، رضا الجمال ، 

 األطفالالعديد من الدراسات على وجود نسب مرتفعه من مستويات القلق لدى  أكدتوقد 
 .(Gillott,2001, Kim ,2008 )  تيالتوحديين مثل دراس

 األطفالارتفاع مستوى القلق لدى  إلى( 011: 0210دل غنايم ، السيد الشربيني )اع أشاروقد 
 القلق  يعد سمة من سمات الطفل التوحدي المالزمة له . وأنالتوحديين 

اواتفق معهم على ذلك    األعراض أهمفي دراسته حول  (Gadow, 2008:1710)جادو  أيضا
 األطفالالنفسية لدي  األعراض أهمالقلق من  أن إلىتوصلت  التوحديين والتي األطفالالنفسية لدى 
 التوحديين .

التوحديين وقد   األطفالفحص القلق لدى  (Chow ,2008 134:)وقد استهدفت دراسة شو  
 باألطفالالتوحديين وذلك مقارنة  األطفالوجود مستوى مرتفع من القلق لدى  إلىتوصلت النتائج 

 العاديين .

العاطفي والسلوكي وظهور العديد من السلوكيات النمطية وضعف  األداءفبجانب انخفاض 
االمهارات االجتماعية لدى الطفل التوحدي يظهر لديه  القلق كعرض نفسي من اعراض التوحد  أيضا

(Lehman ,2011:183).  
 األطفاللدى  أساسيةالقلق يعد سمة  أن(Rodgers ,2012 :2404) فقد  الحظ رودجرز

التوحديين  األطفال أني دراستة حول العالقة بين القلق والسلوكيات الحركية المتكررة التوحديين وف
اذوي القلق المرتفع يعانون   باألطفالالسلوكيات الحركية المتكررة بالمقارنه  أداءمن ارتفاع في  أيضا

الطفل  أداءقابل كلما ارتفع القلق ارتفع بال أنهفقد توصلت الدراسة  ،التوحديين األطفالاالقل قلقا من 
  المتكررة .النمطية التوحدي للسلوكيات الحركية 

 -ويستدل على القلق لدى الطفل التوحدي من خالل السلوكيات االتية  السلوك الروتيني المتكرر
تجنب  –التجنب االجتماعي  -االنطوائية-الجلوس أثناءاهتزاز الجسم  -سلوك الوسواس القهري

 .(Granpeeshesh , 2015:16-18 )النوم اضطرابات  -االتصال بالعين
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التوحديين  األطفالالقلق المنتشرة بين  أنواع أهممن  أن (Spence ,1997 :280)وترى سبنس 
هي رهاب االماكن المكشوفة وقلق االنفصال ومشاكل الوسواس القهري والقلق المعمم والمخاوف 

 المادية. 

( White & Roberson, 2009 :1006)وقد اتفقت معها دراسة كل من هوايت وروبرسون

انتشار المخاوف واضطرابات الوسواس القهري والمخاوف االجتماعية والقلق المعمم  إلى أشارتوالتي 
 التوحديين . األطفاللدى 

التوحديين يفتقرون للقدرة على  األطفال أن إلىويرجع االرتفاع في معدالت انتشار القلق 
التكامل  أوتعرضون لها والى قصور القدرة على الدمج استخالص المغزى من الموقف التي ي

والقصور في ربط مصادر متنوعة من المعلومات سوف تؤدي بالطفال التوحديين ليخبروا مواقف 
يومية مضطربة كما يرجع تكرارت الرفض االجتماعي والضغوط التي يتعرضون لها مما يزيد من 

 .(062:  0210، الشربينيالقلق ويرفع معدالته )صالح غنايم، السيد حدة 

يتأثر بالمهارات الحركية والمهارات  القلق أن (Gulag, 2010:725) جوالجدراسة  وأشارت
تزداد في المقابل المهارات  األطفالكلما زادت المهارات الحركية لدى  أنه و االجتماعية لدى الطفل

،  األطفالف وفرط الحركة لدى االجتماعية وبالمقابل ينخفض مستوى العدوان والقلق والتشتت والخو 
 للفرد وزيادة ثقة الفرد بنفسة.  األقرانيساعد على تقبل  األساسيةنمو المهارات الحركية  وأن

على وجود عالقة بين  أكدتالتي  (Ecornas,2010:275)دراسة اكورناس  وتتتفق مع ذلك
ون من  ضعف المهارات الحركية الذين يعان فاألطفالالمهارات الحركية والمهارات االجتماعية والقلق 

الحركية الجماعية ويكونوا اقل قبوال من اقرانهم وبالتالي  األنشطةتجنب  إلىواالجتماعية  يميلون 
  .التوحديين األطفاليتولد لديهم مستوى عالي من القلق خاصة 

 إلىال يؤدي التوحديين  فالقلق انفع األطفالعلى  المهارات االجتماعية لدى  فالقلق  يؤثر سلباا  
توتر العضالت والنشاط الحركي الزائد وسرعة النبض والخفقان واالم الصدر وارتفاع ضغط الدم والى 

القصور في التفاعالت  إلىوبالتالي يؤدي  األداءالتوتر العام وعدم االستقرار وضعف القدرة على 
وفي قدرة الطفل  اآلخرين االجتماعية وفي فهم االنفعاالت وتبني وجهة نظر آداةاالجتماعية والمب

  .(66:  0210سامة فاروق، رضا الجمال، أالستمرار في التفاعل االجتماعي )على ا
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والتي استهدفت دراسة العالقة بين  (Gillott & Walter,2001) وأشارت دراسة جليوت وولتر
أن ضعف  نتائج الدراسة إلى فقد توصلت  ية والقلق لدى األطفال التوحديينالمهارات االجتماع

القدرات االجتماعية لدى األطفال التوحديين يسهم في ظهور اضطراب القلق لديهم خاصة القلق 
 االجتماعي .

فال فحص القلق والمهارات االجتماعية لدى األط( Bellini,2004)كما استهدفت دراسة بيليني 
ا للقلق مقارنة باقرانهم وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن األطفال التوحديين أكثر اظهار  التوحديين

العاديين كما أوضحت النتائج وجود ارتباط سلبي بين المهارات االجتماعية والقلق لدى األطفال 
 التوحديين.

( فقد هدفت لدراسة القلق وعالقته White & Roperson,2009دراسة وايت وروبرسون ) إما
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى  دينبالقصور في المهارات االجتماعية لدى عينه من األطفال التوح

ارتفاع معدالت القلق والقصور في المهارات االجتماعية بوجود ارتباط دال احصائياا بين القلق 
 والقصور في المهارات االجتماعية من حيث قلة المبآداة مع األقران. 

لق واالكتئاب العالقة بين اضطراب الق الى  (0210)وأشارت دراسة عادل غنايم، السيد الشربيني
وقد أسفرت النتائج عن ارتفاع اضطراب القلق  جتماعية لدى األطفال التوحديينوعالقتة بالمهارات اال

لدى األطفال التوحديين وتأثيرها السلبي على المهارات االجتماعية لديهم وأوصت الدراسة بايجاد 
ات االجتماعية لدى األطفال مداخل عالجية تقلل من االضطراب وبالتالي ثؤثر ايجابيا على المهار 

 .توحديينال

القلق يمنع اكتساب االستجابات المناسبة في المواقف االجتماعية فالتالميذ التوحديين  فإنكذلك 
تمثل  اليتعلمون كيفية التفاعل مع اقرانهم  الن القلق االجتماعي يعوق مدخل السلوك االجتماعي. و

لتفاعل االجتماعى والنجاح اليومى فى الحياة الواقعية مع المهارات االجتماعية احدى االسس الهامة ل
المتعاملين بطبيعة ادوارهم مع الفرد التوحدي ولقد توصل  اآلخرينوالمدرسين واالشخاص  األقران
 أنالنقص فى المهارات االجتماعية يسهم فى حدوث الخجل والقلق االجتماعى فى حين  أنالعلماء 

يمان عبد ضبط السلوك عند التفاعل االجتماعى )سل إلىيؤدى التزود بالمهارات االجتماعية 
  .(191:   0212،الواحد
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 التوحديين من خالل اللعب : األطفالخفض مستوى القلق لدى 

حياته للكثير من االحتياجات والعوائق التي تحول بينه وبين اشباع حاجاته  أثناءيتعرض الطفل  
راع والخوف والقلق ويلجأ للتعبير عن مشاعره ومواجهة بصورة مرضية وهذا يجعل الطفل يشعر بالص

مشكالته بالرفض واالحتجاج والعدوان وذلك كنتيجة لعدم اكتمال نضج الطفل العقلي واالجتماعي 
فهو يتعامل مع مشاكله بصورة سطحية لذلك يعتبر اللعب وسيلة لحل تلك المشكالت خاصة 

 ( .142:   0211المشكالت االجتماعية )عفاف عثمان ، 

اللعب لعالج بعض  االضطرابات السلوكية لدى الطفل المصاب  استخدامومن هنا يمكن  
وذلك بتفريغه للطاقة االنفعالية للمواقف المقلقة الناتجه عما  لتخفيف من مشاعر القلق لديهبالتوحد ل

على  وأبشكل يسره  األحداثيقابله في حياته من حوادث ، فالطفل من خالل لعبه يعاود ترتيب 
 (.60:  0212االقل ال يضايقه وبهذا يتخلص من القلق )والء حسن ،

الرياضية التي يتخللها   لالنشطةن ممارسة الطفل التوحدي د اشارت العديد من الدراسات الى فق
فترات اللعب الموجة تساعد على تفريغ شحنات القلق والتوتر واالحباط لدى الطفل التوحدي وذلك 

 ،ة  لديهم )وليد خليفة، ربيع شكريالطاقة الزائدة المتمثلة في الحركات النمطييساعد على تفريغ 
0212 :033.) 

( من خالل برنامج  لتخفيف المشكالت 001:  0227دراسة محمد الخطيب ) وأشارت 
 األطفالفي خفض المشكالت السلوكية لدى  له دور كبير أنباستخدام اللعب  األطفالالسلوكية لدى 

 .نقص االنتباه ( –االكتئاب  –الخجل  –الخوف  –ي مشكلة )القلق والمتمثلة ف

لدى  في خفض القلق األلعابحول ممارسة  (107: 0229وفي دراسة سارة المعصوب )
النتائج فاعلية البرنامج المستخدم في خفض مستوى القلق  أظهرتذوي االعاقات الحركية  األطفال

  اللعب. أسلوبباستخدام 

 الحركية وااللعاب االجتماعية قدر األنشطةن يوم الطفل التوحدي متنوع من حيث يكو  أنلذلك يجب 
 .(072:  0210م والسيد الشربيني ،كتئاب لديهم )عادل غنايمكان وذلك للحد من القلق واإلاإل
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وبذلك يتضح لنا من العرض السابق ألهم األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة 
ساسية والمهارات اق العلماء والباحثين حول أهمية دور اللعب في تنمية المهارات الحركية األمدى اتف

 ن للعب دور مهم في خفض مستوى القلق لديهم االجتماعية لدى الطفل التوحدي وأ

االجتماعية والمهارات السابقة  وجود عالقة طردية بين تنمية المهارات دبيات األكما أبرزت       
هارات ساسية والملقلق وكل من المهارات الحركية األيضا عالقة عكسية بين ااألساسية وأ الحركية

ن تغيرات ووجود عالقة قوية بينهم وأهمية اختيار الدراسة الحالية لتلك الماإلجتماعية وهذا يؤكد لنا أ
 للتان تساعدان جتماعية ان يحوي المهارتين الحركية واالللعب البد أاإستخدام بعداد برنامج تدريبي إ

 طفال التوحديين .على خفض القلق لدى األ



 

 

 

 
 الفصل الثالث

 سابقةدراسات 
 

  اللعب في تنمية المهارات الحركية  ستخدامإدراسات تناولت : أواًل
  األساسية

 اللعب في تنمية المهارات  ستخدامإدراسات تناولت  :ثانًيا
 جتماعية ال

 ي خفض مستوى القلق اللعب ف ستخدامإ: دراسات تناولت ثالثًا 
 تعقيب عام على الدراسات السابقةرابًعا : 
 فروض الدراسة الحاليةخامًسا : 
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 الفصل الثالث

 سابقةدراسات 
الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية مع التأكيد  أهميتناول هذا الفصل عرض 

دراسات السابقة وذكر قيب نقدي للجانب تقديم تع إلىهذه الدراسات من نتائج  إليهعلى ما توصلت 
 هم فروض الدراسة .أل

 محاور : ثالثةتناولت الباحثة الدراسات السابقة في 

 األساسيةاللعب في تنمية المهارات الحركية  استخدامدراسات تناولت  : أواًل 
 برنامج  قائم على  تأثيرالتعرف على مدى  إلى( التي هدفت 0211دراسة سارة العزب ) أكدت

الغير معاقين  األطفالذوى التوحد و  األطفالالحركية والشعبية باستخدام الدمج بين  عاباألل
والتفاعل االجتماعي وقد اختارت الباحثة عينة مكونه  اكتسابهم لبعض المهارات الحركية ومدى
أخريين كمجموعة ضابطة وقد استخدمت الدراسة  6توحديين كمجموعة تجريبية و أطفال 6من 

الباحثة  ومقياس المهارات االجتماعية  إعدادمهارات الحركية للتعبير الحركي من استمارة ال
 تأثيروجود  إلىوقد توصلت نتائج الدراسة  ، (0220،عبد اهلل عادل)إعدادخارج المنزل من 

وشملت مهارة المشي والجري المستقيم والمتعرج اكتساب المهارات الحركية ي للبرنامج على ايجاب
 .التوحديين  األطفالتحسن فى التفاعل االجتماعي لدى قد لوحظ  وومهارة الوثب 

 ( عن 0210وفى دراسة سامر متعب، أميره حسين )حركية فى تطور السلوكيات  ألعاب أثر
وباستخدام سنة  10- 6طفل توحدي  من عمر 02الحركية ألطفال التوحد على عينة من 

 إعدادواستمارة مالحظة السلوك من  DSM-IVللطب النفسي ية يكاألمر مقياس الجمعية 
 تأثيرهناك  أنالباحثين والمالحظة من خالل الفيديو للسلوكيات الحركية  فقد توصل الباحثان 

الحركية فى تخفيف بعض السلوكيات العشوائية للمصابين باضطراب طيف  لأللعابايجابى 
 تأثير ايجابى فى خلق جو اجتماعى وتحسن في المهارات الحركية لديهم.التوحد و 

 األلعاببرنامج تدخل مبكر قائم على  استخدام أثر( حول 0212دراسة لمياء عثمان ) إما 
ذوي التوحد وباستخدام  األطفالالحركية لتنمية بعض المهارات الحركية الغليظة الدقيقة لدى 

التصميم شبة  وباستخدام أعوام 7-2مابين  أعمارهمراوحت طفل توحدي ت 33عينة تكونت من 
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مقياس بمجموعة واحدة تجريبية وتطبيق قياس قبلي وبعدي ثم تتبعي وتطبيق  التجريبيى 
فعالية  إلىنتائج الدراسة الباحثة فقد توصلت  إعدادالمهارات الحركية الغليظة الدقيقة من 

كما توصلت النتائج الى   التوحديين األطفالة لدى البرنامج في تنمية المهارات الغليظة الدقيق
استمرارية فعالية البرنامج بعد مرور شهر من التوقف عن تنفيذه مما يدل على بقاء اثر البرنامج 

 . ونجاح فعاليتة

 وأشارت ( دراسة كيهانيKehani, 2014)  األلعاببرنامج قائم على ممارسة  تأثيرحول 
 أطفال 12لدى الطفل التوحدي على عينة مكونة من  األساسية الحركية على المهارات الحركية

 (TGMD -2)  وبعد تطبيق االختبارات الحركية أعوام 7 إلى 2مابين  أعمارهمتوحديين تتراوح 
فعالية البرنامج في تحسن المهارات الحركية  إلىتم التوصل  (Ulrich,2000من اعداد )

كما استمر عينة الدراسة  أطفاللدى  والركل والرمي  مثل مهارة الجري ، الرمي والوثب األساسية
جيد بعد مرور شهرين من تطبيق البرنامج مما يدل على نجاحة وفعاليتة بصورة  األطفالاداء 

 .مستمرة

 ( كما قام الشيخElshikh , 2015 )   اللعب الرياضي على تنمية  تأثيرباجراء دراسته حول
مابين  أعمارهمتتراوح  أطفال 2التوحدي على عينة من  لدى الطفل األساسيةالمهارات الحركية 

فقد توصلت نتائج  (TGMD -2)االختبارات الحركية  استخدامومن خالل  أعوام 1 إلى 3
خاصة  األساسيةاللعب الرياضي في تنمية المهارات الحركية  استخدامفعالية  إلىالدراسة 

لسلوكيات الحركية المتكررة لدى الطفل مهارات التوازن والقفز وتنمية االدراك الحسي وخفض ا
 .وحديالت

 : االولتعقيب على المحور 

اتفقت جميع الدراسات السابق ذكرها حول أهمية اللعب كوسيلة لتنمية المهارات الحركية 
( عن أهمية اللعب الحركي في 0211األساسية لدى الطفل التوحدي فقد أسفرت دراسة سارة العزب )

واسفرت  األساسية لدى األطفال التوحديين االجتماعي والمهارات الحركية تحسين مهارات التفاعل
( عن وجود تأثير ايجابي األلعاب الحركية في تنمية 0210نتائج دراسة سامر متعب ،اميرة حسن )

السلوكيات الحركية المرغوبة والتخفيف من السلوكيات الحركية النمطية لدى األطفال التوحديين ، كما 
( إلى أهمية األنشطة الحركية كوسيلة لتنمية المهارات الحركية 0212ة لمياء عثمان )توصلت دراس



 

     لث                                                                                            دراسات سابقةالفصل الثا

- 29 - 

   

  ( Kehani ,2014الغليظة والدقيقة لدى األطفال التوحديين ، كذلك اتفقت دراسة كل من كيهاني )
الحركي الرياضي في تنمية المهارات الحركية  ( حول دور اللعب Elshikh , 2015ودراسة الشيخ )

 اسية لدى األطفال التوحدييناألس

ومن المالحظ ان تلك الدراسات لم تشمل الكم الكافي من المهارات الحركية االساسية الواجب  
تنميتها لدى االطفال التوحديين لذلك اهتمت الدراسة الحالية بأن تضم عدد اكبر من المهارات 

برنامج يعتمد على أسلوب اللعب كما   الحركية األساسية الواجب توجيه االهتمام الكافي لها من خالل 
أن هناك اتفاق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية حول اختيار الفئة العمرية لعينة الدراسة والتي 

 . سنوات 7-3تراوحت ما بين 

 اللعب في تنمية المهارات االجتماعية استخدامدراسات تناولت  :ثانًيا
 ( 0229هدفت دراسة اميرة حسن) اللعب كوسيلة  لتنمية المهارات االجتماعية لدى  ستخداما إلى

اللعب العالجية وقد  أنشطة استخدامالتوحديين من خالل برنامج تدريبي يعتمد على  األطفال
سنوات وباستخدام  1-0ما بين  أعمارهمتوحديين تراوحت  أطفال 12تكونت عينة الدراسة من 

واستمارة المهارات االجتماعية  (Shopler,1983من اعداد ) (CARS) مقياس التوحد الطفولي
نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين المهارات  أسفرتالباحثة فقد  إعدادمن 

–التقليد  –االجتماعية المعنية بالتدريب لدى الطفل التوحدي والمتمثلة في )التواصل البصري 
مهارات االنتباة  –لتواصل غير اللفظي ا –المشاركة الجماعية   أنشطة –اللعب  أنشطة

 .تقديم المساعدة لالخريين(–المشترك 

 (( إلى مدى فعالية الجانب الحركى من برنامج )0212أشارت دراسة والء خضر(TECH  فى
 2تنمية المهارات الحركية و المهارات االجتماعية عند أطفال التوحد وشملت عينة الدراسة 

سنوات واستخدمت الباحثة مقياس المهارات  7 – 1هم ما بين أطفال توحديين تراوحت أعمار 
الحركية ومقياس التفاعالت االجتماعية من إعداد الباحثة وقد توصلت نتائج الدراسة وجود فروق 

البعدى على مقياس المهارات الحركية لصالح القياس ة احصائية بين القياسين القبلى و ذات دالل
جتماعية ومقياس المهارات الحركية مما يدل على فاعلية البعدى على قائمة التفاعالت اال

 البرنامج الحركي. 



 

     لث                                                                                            دراسات سابقةالفصل الثا

- 71 - 

   

 ( من خالل0212وترى دراسة سوسن الكابلي )  برنامج تدريبي يتضمن مجموعة من
واأللعاب المتنوعة التي تساعد في تنمية التفاعل االجتماعي واللعب لدى الطفل  األنشطة

 إلى، وتم تقسيمهم ( طفالا توحدياا 02تتكون من ) سيةاألساالتوحدي. وقد كانت عينة الدراسة 
، وقد تراوحت األعمار الزمنية للعينة ما تجريبية خرىمجموعتين متساويتين أحداهما ضابطة واأل

ومقياس  (CARSالطفولي )( سنوات وقد استخدمت الباحثة مقياس تقدير التوحد 9 - 1بين )
(. ومقياس اللعب عند 0220، عادل عبد اهللخارج المنزل) لألطفالالتفاعالت االجتماعية 

فعالية البرنامج في تنمية مهارات  الى نتائج الدراسة توصلتوقد   من اعداد الباحثة األطفال
قبل  احصائياا  دالةهناك فروق  وأنالتوحديين  األطفالاللعب وتنمية التفاعل االجتماعي لدى 

 وبعد تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية .

  ( والتي استهدفت دراسة مدى فعالية برنامج عالجي باللعب 0212دراسة والء حسن) أشارتو
التوحديين مثل االستقاللية واالتصال  األطفالفي تنمية بعض المهارات االجتماعية لدى 

توحديين قسموا على مجموعتين أطفال  2والمشاركة االجتماعية وقد شملت عينة الدراسة 
، فقد (الباحثة إعداد)اوي وباستخدام مقياس المهارات االجتماعية من تجريبية وضابطة بالتس

توصلت نتائج الدراسة فعالية البرنامج العالجي باللعب في تنمية المهارات االجتماعية لدى 
وبقاء اثر التطبيق بعد مرور شهر من التوقف عن تطبيق البرنامج مما يدل  التوحدين األطفال

 . ج العالجي باللعب في تنمية بعض المهارات االجتماعيةعلى نجاح وفعالية البرنام

 ( للتعرف على فاعلية برنامج تدريبي قائم على 0211هدفت دراسة غالية المارديني )
التمارين  الحركية لتحسين التفاعل االجتماعي لدى األطفال المشخصين بمتالزمة اسبرجر وقد 

عاما وقد استخدمت  10 -7ارهم مابين أطفال ذكور تتراوح أعم 7تكونت عينة الدراسة من 
الباحثة مقياس التفاعل االجتماعي لألطفال من إعداد الباحثة ، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى 
فعالية البرنامج في تحسين التفاعل االجتماعي لدى األطفال في أبعاد التعبيرات الغير لفظية ، 

 .والصداقة مع األقران و مشاركة اآلخرين اهتماماتهم

 ( 0213كما هدفت دراسة عبد العزيز امين )اعلية برنامج ارشادي التعرف على مدى ف إلى
نشطة اللعب لتحسين مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي واالجتماعي وكذلك أباستخدام 

طفل  02التوحديين وشملت عينة الدراسة  األطفالالمهارات الحسية كالشم واللمس والتذوق لدى 
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)منى  إعدادمقياس جيليام لتشخيص التوحد نة وباستخدم س 10-6بين  أعمارهم توحدي تتراوح
الباحث ومقياس المهارات التواصلية  إعداد( واستمارة بيانات التوحدية من 0222خليفة ،

البرنامج  أنفقد توصلت النتائج  (الباحث إعداد )التوحديين من لألطفالوالمهارات الحسية 
وظل اثر البرنامج مستمر بعد اجراء القياس  تحسين تللك المهاراتالمستخدم ساعد في تنمية و 

 مما يدل على فاعليته. التتعي 

  سميث وتوماس  تناولت دراسةو(Smith&tomas,2014)  اللعب  أسلوب استخدامفاعلية
توحديين تتراوح  أطفال 3لدى الطفل التوحدي وذلك على عينة مكونة من  المنظم الروتيني

الباحثان و  إعدادسنوات وباستخدام شرائط الفيديو وبعض االستبيانات من  2-3مابين  أعمارهم
ط التفاعل االجتماعي واكتساب اداب السلوك إنماالدراسة وجود تحسن ملحوظ في  أوضحت

 العينة وكذلك تحسن التواصل بالعين والتواصل اللفظي. أطفالالمقبولة في المجتمع  لدى 

  ماكدونشاوفى دراسة كال من  كرافورد و  (Crawford& Macdonncha,2013 ) حول تأثير
( على المهارات الحركية و االستجابة االجتماعية لدى أطفال التوحد  وباستخدام ABAبرنامج )

ومقياس المهارات االجتماعية من إعداد الباحثين فقد  GMTD-2) (مقياس المهارات الحركية
مثل مهارة  ن فى المهارات الحركية األساسيةأثبتت نتائج الدراسة وجود تأثير ايجابى وتحس
االستجابات االجتماعية كما لوحظ تحسن في  التوازن ، الرمي ، اللقف لدى االطفال التوحديين 

أطفال توحديين تتراوح  1لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد وقد شملت الدراسة عينة قوامها 
اسنة وقد ظهر التحسن  10 – 4أعمارهم ما بين  فى الجوانب االجتماعية  الفكرية  أيضا

 والعاطفية والسلوكية. 

  ليلودوأكدت دراسة بريمر Bremer&lylod,2014) نامج ر ب( على مدى فعالية التدخل باستخدام
سنوات وتأثيرها  2المهارات الحركية األساسية لدى اضطراب التوحد فى عمر تدريبي قائم على 

سلوك التكيفى والمهارات االجتماعية لدى أطفال ذوى على تنمية وتحسين المهارات الحركية وال
سنوات وقد قام الباحثون باجراء دراسة تجريبة باستخدام مجموعة  2اضطراب التوحد فى عمر 

أطفال توحديين وبتطبيق  2أطفال توحديين ومجموعة ضابطة قوامها  1تجريبية عددها 
داد الباحثين فقد أثبتت الدراسة فعالية االختبارات الحركية ومقياس المهارات االجتماعية من إع

اعية لدى المهارات االجتمركية  في تحسين السلوك التكيفى و التدخل فى اكتساب المهارات الح
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وصت الدراسة بضرورة اجراء دراسات أكثر فى المستقبل حول مدى أاألطفال التوحديين وقد 
 .أهمية المهارات الحركية األساسية لدى األطفال التوحديين

 إلى التعرف على مدى فعالية برنامج ترويحي باستخدام 0211(كما هدفت دراسة إيمان السيد )
القصة  الحركية في تحسين مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي لألطفال ذوي التوحد من 
خالل تحسين مهارات التواصل مثل المهارات االستيعابية، المهارات التعبيرية، مهارات القراءة 

 -وقت اللعب –بة ومهارات التفاعل االجتماعي مثل العالقات االجتماعية المتبادلة والكتا
طفل توحدي قسموا على مجموعتين تجريبية  16المسايرة وقد تم اختيار عينة مكونة من 

 CBRوضابطة بالطريقة العمدية من األطفال ذوي اضطراب التوحد المسجلين في مشروع 
اخل المركز الترويحي بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة والممارسين للنشاط الترويحي د

لتحديد األطفال  (ABAاإلسكندرية وقد استخدمت الباحثة مقياس الجمعية األمريكية للتوحد )
التوحديين وكذلك استخدمة مقياس فاينالند للسلوك للتكيف االجتماعي وقد توصلت نتائج 

رح أثر إيجابي في تحسين مهارات التواصل والتفاعل الدراسة إلى أن للبرنامج الترويحي المقت
االجتماعي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد وقد اتضح من البرنامج اإلرشادي الذي تم 
تطبيقه أنه عمل على تنمية المهارات االجتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبية وأن البرنامج قد 

هر ذلك على سمات شخصيتهم وتطور سلوكياتهم احتفظ بأثره لدى أفراد العينة التجريبية وظ
المتعلقة بالمهارات االجتماعية وبذلك يعتبر البرنامج الترويحى لتنمية المهارات االجتماعية لدى 

 األفراد التوحديين.

 : الثانيتعقيب على المحور 

لتوحديين طفال اتنوعت الدراسات التى تناولت اللعب كوسيلة لتنمية المهارات االجتماعية لدى األ
( إلى أهمية اللعب في تنمية مهارات التقليد والتواصل الغير 0229ميرة حسن )أفقد أسفرت دراسة 

( 0212لفظي واالنتباه ومساعدة اآلخرين لدى األطفال التوحديين  واتفقت معها دراسة والء حسن )
ال التوحديين وقد والتي استخدمت اللعب كأسلوب عالجي في تنمية المهارات االجتماعية لدى األطف

( إلى فعالية برنامج ارشادي في تنمية مهارات 0213توصلت  نتائج دراسة عبد العزيز امين )
التواصل اللفظي والغير لفظي والمهارات الحسية لدى  األطفال التوحديين وأشارت  نتائج دراسة 
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االجتماعي نماط التفاعل أحول أهمية اللعب في تنمية  (Smith&tomas,2014)سميث، توماس
 ومهارة التواصل بالعين والتواصل اللفظي لدى الطفل التوحدي .

وبذلك يبرز لنا مدى أهمية اللعب في إكساب األطفال التوحديين المهارات اإلجتماعية خاصة 
وأن الدراسة الحالية إعتمدت إعتماد كلي على األلعاب الحركية الجماعية كوسيلة إلكتساب المهارات 

أكثر من الدراسات العربية وان  بدرجة ن الدراسات األجنبية قد إهتمت باللعب الحركياإلجتماعية  وأ
ثناء اللعب أعلى عينة صغيرة الحجم حتى يسهل السيطرة  عليها  الدراسات قد أشتملت أغلب تلك

خصائص وفروق  ما يميزهم من  لهم نوذلك ألبالجماعي وذلك لصعوبة التعامل مع عينة الدراسة 
 .وذلك ما إتفقت عليه ايضا الدراسة الحاليةراعاتهاالبد من م

  :اللعب في خفض القلق ستخدامإدراسات تناولت  :ثالثًا
 ( 0226ترى دراسة تيرى،جريج  (Teri & Greg  والتى هدفت إلى التأكد من تأثير برنامج

طربة حركية وأثره على تنمية المهارات الحركية للحد من السلوكيات المض العابتدريبى يشمل 
عاما تم اختيارهم وفق  الدليل  02 – 11أطفال توحديين تتراوح أعمارهم بين  2 لدى عينة من

وبتطبيق مجموعة من  DSM-IVالتشخيصي االحصائي لالضطرابات العقلية الطبعة الرابعة 
فقد أظهرت النتائج  والتوازنوالمشي  التي تشمل القفز والجري  (GMTD-2)االختبارات الحركية

ضعف فى المهارات الحركية لدى األطفال التوحديين ظهر فى االغلب االحيان وأن وجود 
البرنامج قد اثبت فعالية  في تنمية المهارات الحركية والحد من السلوكيات المضطربة  التي تعد 

 مظهر من مظاهر القلق لديهم مما يؤدي إلى خفض مستوى القلق لديهم  لدى أطفال التوحد. 

 وبافرتي ينأشارت دراسة ما ((Min & Pavarthy ,2011  إلى دور األلعاب الترفيهية في
خفض القلق لدى األطفال والمراهقين ذوي اضطراب التوحد من خالل ألعاب ترفيهية جماعية 

عاما وقد استخدم  16-9أطفال توحديين تتراوح أعمارهم ما بين  7وذلك على عينه مكونه من
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى فعالية  (Spence,1997الباحثين مقياس القلق لسبنس )

وقد استمر اثر البرنامج  البرنامج في إدارة القلق لدى األطفال والمراهقين ذوي اضطراب التوحد
اشهر من توقف البرنامج مما يدل على فعالية هذا النوع  6بعد اجراء القياس التتبعي بعد مرور 

  . التوحديين من البرامج في ادارة القلق لدى األطفال
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  ( معرفة مدى فاعلية برنامج للعالج باللعب في خفض 0210دراسة أسماء متولي )واستهدفت
 حدة بعض االضطرابات السلوكية لدى األطفال التوحديين وشملت الدراسة االضطرابات التالية

ضعف القدرة على  -ضعف القدرة على التقليد  –)ضعف القدرة على االرتباط باألشخاص 
 -ضعف القدرة على التكيف مع التغيير -استخدام غير مناسب لألشياء –دام الجسم استخ

ضعف  -استجابات التذوق والشم واللمس غير المناسبة  -ضعف االستجابة البصرية والسمعية 
النشاط الزائد  العدوان والقلق والتوتر لدى عينة من األطفال  –القدرة على التواصل غير اللفظي 

بلغ عددهم  وقد (CARS)لذين تم اختبارهم على مقياس تقدير التوحد الطفولي الذاتويين وا
( عام، حيث تم تطبيق البرنامج عليهم 11:  4( أطفال، تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين )12)

باستخدام مجموعة من األلعاب العالجية الهادفة المصحوبة ببعض فنيات العالج السلوكى، وقد 
ملها؛ على فاعلية برنامج العالج باللعب فى خفض درجة االضطرابات أسفرت النتائج فى مج

 .واستمر اثر البرنامج بعد توقفة لفترة زمنية محددةالسلوكية لدى عينة الدراسة 

 (والني تهدف إلى الكشف عن مدى فاعلية  0213وفي دراسة أسامة فاروق ، رضا الجمال )
مطية وتحسين المهارات االجتماعية لدى الطفل برنامج للتربية الحركية في خفض السلوكيات الن

عاما  10 – 12أطفال توحديين يتتراوح أعمارهم مابين  2التوحدي وقد تكونت عينة الدراسة من 
( ومنظومة تقدير المهارات االجتماعية CARSوباستخدام مقياس تقدير التوحد الطفولي )

نتائج إلى نجاح وفاعلية البرنامج ومقياس السلوك النمطي من إعداد الباحثين فقد توصلت ال
ض مستوى القلق لدى الحركي في تنمية المهارات االجتماعية وخفض السلوكيات النمطية وخف

 .عينة الدراسة 

 :الثالثتعقيب على المحور 

السلوكيات النمطية حول دور األلعاب الحركية في خفض (Tri ,Greg,2006) كال من تفقإ
ماين وبافرتي  ى االطفال التوحديين كما اوضح كل من خفض مستوى القلق لدوبالتالي 

(Min,Pavarthy ,2011)  دور اللعب في خفض القلق لدى األطفال والمراهقين وذوي اضطراب
     0213رضا الجمال)اروق،أسامة ف واتفق معهم في ذلكرفيهية جماعية التوحد من خالل ألعاب ت

ا كدتالتي أ (0210دراسة أسماء المتولي) وأيضا) في خفض السلوكيات على دور اللعب  أيضا
 .قضمن تلك االضطرابات اضطراب القل المضطربة لدى الطفل التوحدي ومن
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هتمت بدور اللعب في خفض الدراسات السابق ذكرها قد إعدد قليل من ومن الواضح أن 
ة السلوكيات النمطية فقط وتطرقت بشكل غير مباشر لخفض مستوى القلق وذلك يظهر مدى أهمي

ضافة ستوى القلق لدى األطفال التوحديين وهذا يعد إمبخفض اإلهتمام المباشر الدراسة الحالية في 
 . مهمة من الدراسة الحالية

 على الدراسات السابقة :عام تعليق 

أهمية اللعب في حياة الطفل التوحدي ودوره المهم في تنمية من الدراسات السابقة  يتضح لنا  
 ساسية لديه وأهمية إعداد البرامج التدريبية التي تعتمد على اللعب الحركيالمهارات الحركية األ

والتي لها دور كبير في النمو الحركي  الحركية بهدف تنمية هذا النوع المهم من المهارات الجماعي 
لدى الطفل التوحدي ومن المالحظ أن عدد الدراسات السابقة التي تناولت هذا المحور قليل جدا 

عالمنا العربي مما يجعلنا نعمل على زيادة االهتمام بإعداد البرامج التي تستخدم اللعب خاصة في 
 .كوسيلة لتنمية المهارات الحركية لدى األطفال التوحديين

للعب دور أساسي في تحسين المهارات االجتماعية لدى األطفال  نايضا أويتضح لنا  
التواصل اللفظي والغير لفظي والتقليد واالنتباه  التوحديين فهو يعمل على تحسين مهارات التفاعل و 

 .والمشاركة الجماعية في األلعاب

واشار لذلك عدد قليل جدا من  ن للعب دور في خفض القلق لدى االطفال التوحديينكما أ 
مما جعل الباحثة تولي االهتمام بهذا الجانب لما له أهمية  كبيرة في  حياة  الطفل  الدراسات السابقة

على الرغم من ان العديد من الدراسات اكد على وجود القلق كسمة من سمات الطفل  حديالتو 
 . التوحدي

القلق لدى  و األساسيةالدراسات التي تناولت المهارات الحركية  أننجد  ق العرض الساب ومن
دى وان عدد البأس به من الدراسات اهتم بالمهارات االجتماعية ل قليلة جدا التوحديين  األطفال

عينة الاالطفال التوحديين كما نالحظ ان اغلب الدراسات االجنبية قد اكتفى بعدد قليل من افراد 
تم تصميم الباحثين للمقاييس السابقة  وايضا اغلب الدراسات تجريبية مجموعة واحدة كالدراسة 

لق لالطفال لقوانه التوجد دراسة سابقة قد تم اعداد مقياس ل المستخدمة في الدراسات السابق ذكرها
بجانب عدم وجود دراسة سابقة شملت على متغيرات رد به الدراسة الحالية التوحديين وهذا ماتنف

 .قائم على اللعب في برنامج تدريبي واحد  جميعها الدراسة



 

     لث                                                                                            دراسات سابقةالفصل الثا

- 72 - 

   

  فروض الدراسة :

النظري والدراسات السابقة التي سبق عرضها قامت الباحثة بصياغة فروض  الطارفي ضوء 
  على النحو التالي :الدراسة 

البعدي القياس القياس القبلي و كل من  بين متوسط درجات  احصائياا  دالةتوجد فروق  .1
 لصالح القياس البعدي . األساسيةللمجموعة التجريبية في المهارات الحركية 

التتبعي القياس القياس البعدي و كل من  بين متوسط درجات  احصائياا  دالةتوجد فروق ال  .0
 . األساسيةلتجريبية في المهارات الحركية للمجموعة ا

البعدي القياس القياس القبلي و كل من  بين متوسط درجات احصائياا  توجد فروق دالة .3
 . الجتماعية لصالح القياس البعديللمجموعة التجريبية فى المهارات ا

ي التتبعالقياس القياس البعدي و كل من  بين متوسط درجات احصائياا  دالةتوجد فروق ال  .2
 . االجتماعية للمجموعة التجريبية في المهارات

البعدي للمجموعة القياس القياس القبلي و كل من  بين متوسط درجات دالةتوجد فروق  .1
 . ياس البعديالقلق لصالح الق مستوى  التجريبية في
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الدراسة إجراءات  
 األساسيةالدراسة ، بداية من تحديد عينة الدراسة  إجراءاتتعرض الباحثة في هذا الفصل 

وكيفية اختيارها وخصائصها ، كما تعرض األدوات المستخدمة في قياس ومعالجة متغيرات الدراسة 
تم اتباعها في تصميم وتقنين وتطبيق أدواتها والبرنامج التدريبي وكذلك الخطوات األجرائية التي 

 المقترح واألساليب األحصائية المستخدمة في معالجة نتائج الدراسة .

 منهج الدراسة : 

  وبعدي بقياس قبليلمجموعة الواحدة اتصميم  من خالل التجريبيشبة استخدمت الباحثة المنهج 
المتاح من المجتمع الكلي لعينة الدراسة من العدد بسبب قلة   صميمى هذا التوقد اعتمدت الباحثة عل

 التوحد.  أطفال

 عينة الدراسة :

تم  سنوات 7 – 6والذين تتراوح أعمارهم ما بين  اناث 0ذكور و 0 أطفال 2بلغت عينة الدراسة 
د في معايير التوح إلىباضطراب التوحد وفقا مسبقا اختيارهم بطريقة عمدية ممن تم تشخيصهم 

من اعداد الجمعية ( DSM-IVالدليل التشخيصي األحصائي لالضطرابات العقلية الطبعة الرابعة )
- 32والذين حصلوا على درجة متوسطة تتراوح مابين )  (APA,1994)االمريكية للطب النفسي 

وقد أعادت  (Shopler,1983من اعداد شوبلر)( CARS( على مقياس التوحد الطفولي )36
التي تم التوصل  بيق المقاييس السابق ذكرها مرة أخرى بهدف التأكد  من صحة  النتائجالباحثة تط
 . اليها مسبقا

 األطفاللخوف أباء وأمهات  اجهت الباحثة صعوبة عالية في اختيار عينة الدراسة نظراا و وقد 
 أطفال 2تيار التوحديين من اشراكهم في البرنامج التدريبي وبعد محاوالت عديدة استطاعت الباحثة اخ

 توحديين تم اختيارهم من مراكز تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة والتابعة لوزارة الشؤون االجتماعية .

 جمعية التواصل لذوي االحتياجات الخاصة. .1

 مركز حقي اتعلم لتاهيل ذوي االحتياجات الخاصة. .0

 جمعية رسالة لذوي االحتياجات الخاصة. .3
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الدراسة المراد اختيارها من خالل تطبيق قائمة تقدير  وقد تم تحديد شروط معينة في عينة
الذين حصلوا على درجة منخفضة في قائمة  األطفالالتوحديين لتحديد  لألطفالالمهارات االجتماعية 

التقدير للمهارات االجتماعية وكذلك من حصلوا على درجة منخفضة في اختبارات المهارات الحركية  
ة عالية في قائمة تقدير القلق وبعد صعوبة كبيرة تم التوصل ومن حصلوا على درج األساسية
 للدراسة . أساسيةاألربعة الذين تم اختيارهم كعينة  لألطفال

 أدوات الدراسة :

 استخدمت الباحثة في هذه الدراسة األدوات األتية :

 ./الباحثة إعدادمن  األساسيةاختبارات المهارات الحركية  .1

 ./الباحثة إعدادتماعية من قائمة تقدير المهارات االج .0

 ./الباحثة إعدادقائمة تقدير القلق من  .3

 ./ الباحثة إعدادالبرنامج التدريبي باستخدام اللعب من  .2

 / الباحث إعدادالتوحديين:  لألطفال األساسيةاختبارات المهارات الحركية 

والتي تناولت  لمرتبطة بالدراسة الحاليةقامت الباحثة بعمل مسح مرجعي للدراسات السابقة ا
المرتبطة بالمرحلة  األساسيةالتوحديين  واالختبارات الحركية  األطفاللدى  األساسيةالمهارات الحركية 

العمرية لعينة الدراسة وتم عرض االختبارات الحركية على مجموعة من الخبراء المحكمين للتوصل 
 مهارات الحركية التالية : اختبارات ال إلى

 .اختبار المشي  (1

 .ار المشي المتعرجاختب (0

 .م11اختبار الجري  (3

 .م 11اختبار الجري المتعرج  (2

 .اختبار الوثب (1

 .اختبار التوازن (6
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  .اختبار رمي الكرة البعد مسافة (7

  .اختبار لقف الكره (4

   .اختبار ركل الكرة  البعد مسافة (9

 :  األساسيةاختبارات  المهارات الحركية  إعداد إجراءات

من خالل االطالع على عدد من الدراسات مثل  األساسيةكية تحديد مكونات المهارات الحر   .1
عفاف ;0213 انشراح المشرفي ،Rodriguze ,2005; ;1999دراسة )اسامة كامل ،

 .( 0213مان ،عث

 االطالع على بعض االختبارات الحركية المرتبطة بالمرحلة العمرية لعينة الدراسة مثل : .0

  لألطفالبطارية تقييم الحركة (MABC من )عدادإ (Brown,2009). 

  ( اختبار التنمية الحركيةTGMD-2)  إعدادمن (Ulrech , 2000). 

  العقلية القابلين للتعلم )خالد  اإلعاقةللتالميذ ذوي  األساسيةاختبارات المهارات الحركية
  .(0221القحطاني ،

  انإيم) إعدادسنوات من  6-2للمرحلة العمرية  األساسيةاختبارات المهارات الحركية 
 .(0211حمودة ،

 :األساسيةثبات اختبارات المهارات الحركية 

حيث تم تطبيق  ات االختبارات الحركيةالتطبيق للتأكد من ثب إعادة استخدمت الباحثة طريقة
 األساسيةمشابهين لعينة البحث  أطفالاالختبارات على عينة الدراسة االستطالعية وبلغ عددهم ستة 

رور اسبوع من التطبيق االول فى نفس التوقيت وبنفس ترتيب االختبارات التطبيق بعد م إعادةثم تم 
الثانى للتأكد من وجود عالقة ارتباطية دالة باط كندال بين التطبيقين االول و وتم حساب معامل ارت

لحساب الفروق بين التطبيق االول والثانى للتأكد  ولككسوناختبار  استخدامبين التطبيقين وكذلك تم 
  .(1وذلك موضح بجدول ) الختبارات جود فروق بين التطبيقين مما يشر لثبات امن عدم و 
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 بات االختبارات الحركية ( ث1جدول )

اختبارات المهارات 
 الحركية

وحدة 
 القياس

 التطبيق الثانى التطبيق االول
 معامل االرتباط

داللة معامل 
 االرتباط

اختبار 
 ولككسون

 داللة االختبار
 المتوسط

حراف االن
 المعيارى

 االنحراف المعيارى المتوسط

 16498 16677 16111 *16997 246361 716333 246647 716667 ث التوازن 
 16989 16111 16132 *16786 86431 156333 66411 156167 ث م 15جرى متعرج 

 16746 16323 16122 *16828 46211 116583 36488 116833 ث م 15 الجرى
 16317 16111 16111 *16929 36219 76511 26787 76167 متر مسافة  البعد الركل

 16854 16184 16117 *16966 36528 46467 36234 46411 متر ألبعد مسافة رمى الكرة
 16317 16111 16116 *16957 376639 666667 446117 626511 سم لقف الكرة

 16293 16151 16117 *16966 156677 496167 136862 516167 ث المشى المتعرج
 16111 16594 16115 *16867 76441 296167 76146 316667 ث مستقيم  المشى
 16465 16731 16117 *16966 116343 376667 126111 386333 سم الوثب
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بين التطبيق األول والتطبيق الثاني  احصائياا ( وجود عالقة ارتباطية دالة 1يتضح من جدول )
جميع قيم معامل ارتباط كندل دالة  أنحيث   لحركيةية في االختبارات العينة البحث االستطالع

بين التطبيق االول والثانى لعينة البحث  احصائياا ، وكذلك عدم وجود فروق دالة احصائياا 
، مما احصائياا جميع قيم اختبار وكلكسون غير دالة  أنحيث  فى االختبارات الحركية  االستطالعية

 .  ت الحركية ايشير لثبات االختبار 

 : األساسيةصدق اختبارات المهارات الحركية 

صدق اختبارات  المهارات الحركية  على مدى للتعرف التميزيصدق الاستخدمت الباحثة طريقة 
 أطفالحيث تم تطبيق االختبارات على عينة الدراسة االستطالعية وبلغ عددهم أربعة  األساسية
ثم تطبيق نفس االختبارات الحركية على  األساسيةلبحث لعينة افي خصائصهم  مشابهينتوحديين 
وتم حساب الفروق بين المجموعتين باستخدام اختبار مان ويتنى   أطفال مكونة من أربعةمجموعة 
المختلفين فى المستوى ويبين  األفرادصدق االختبارات الحركية فى التفريق بين  على مدى  للتعرف 

 .( 0ذلك جدول )

  األساسيةتبارات المهارات الحركية ( صدق اخ2جدول )

االختبارات الحركية 
 األساسية

 مجموعة االطفال العاديين مجموعة األطفال التوحديين
قيمة مان 

 ويتنى
داللة 

 متوسط الرتب االختبار 
مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 16142 *16111 256111 66251 116111 26751 التوازن
 16138 *16111 116111 26751 256111 66251 م15جرى متعرج 

 16118 *16119 116111 26511 266111 66511 م15الجرى 
 16144 *16511 246511 66125 116511 26875 البعد مسافة الركل

 16129 *16511 256511 66375 116511 26625 رمى الكرة ألبعد مسافة
 16147 *26111 246111 66111 126111 36111 لقف الكرة

 16121 *16119 116111 26511 266111 66511 المشى المتعرج
 16121 *16119 116111 26511 266111 66511 المشى مستقيم

 16121 *16119 266111 66511 116111 26511 الوثب
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مجموعة االطفال التوحديين ومجموعة بين  احصائياا ( وجود فروق دالة 0يتضح من جدول )
، مما  احصائياا جميع قيم اختبار مان ويتنى دالة  أنحيث  االختبارات الحركيةفى  االطفال العاديين

 . صدق االختبارات الحركيةيشير ل

 / الباحثة إعدادالتوحديين :  لألطفالقائمة تقدير المهارات االجتماعية 

لدى اطلعت الباحثة على الدراسات السابقة في مجال التوحد للتعرف على المهارات االجتماعية 
الحالية  الدراسة أهدافبهدف تصميم مقياس للمهارات االجتماعية يتناسب مع االطفال التوحديين 

 .التوحديين األطفالالمراد تحقيقها وبما يتناسب مع سمات وخصائص عينة  الدراسة الحالية من 

وتم وضع مجموعة من العبارات التي تمثل كل محور من محاور الدراسة الحالية وتم عرض قد  
ك للتأكد من لقائمة بصورة مبدئية على مجموعة من الخبراء المحكمين في مجال التخصص وذلا

التقدير وكذلك مناسبة عبارات كل محور من محاور قائمة التقدير للمهارات  لقائمةمحاور المناسبة 
تعديل  و االجتماعية من حيث تعبيرها عن المحور وصياغتها اللغوية وبعد العرض على الخبراء

توصلت الباحثة للصورة النهائية لقائمة تقدير المهارات االجتماعية حيث  لصياغة اللغوية للعباراتا
 تكونت القائمة من ثالث محاور :

 .( عبارة21المحور االول : مهارة التواصل االجتماعي يشمل )

 .( عبارة21المحور الثاني : مهارة اداب السلوك االجتماعي يشمل )

 .( عبارة11ارة المشاركة االجتماعية يشمل )المحور الثالث : مه
 

 قائمة تقدير المهارات االجتماعية إعداد إجراءات

تحديد مكونات المهارات االجتماعية من خالل االطالع على عدد من الدراسات منها دراسة  -1
ليمان عبد الواحد س; 0223العربي زيد ، ; 0220عادل عبداهلل ،  ;1994مد عبد الرحمن ،)مح
سهير شاش  ;0210ماني فرحات أود عكاشة ، محم ;0211محمد النوبي ،; 0212،
،0211). 

 االطالع على عدد من المقاييس والقوائم ذات الصلة بالمقياس الحالي لالستفدة منها: -0

 ، (0227مقياس التفاعالت االجتماعية للتوحد )مجدي غزال. 
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  ( 0220لمنزل )عادل عبداهلل ،التوحديين خارج ا لألطفالمقياس المهارات االجتماعية. 

  (1994العاديين  )السيد عبد الرحمن ، لألطفالمقياس المهارات االجتماعية. 

  (0223المعاقين عقليا )العربي زيد ،  لألطفالمقياس المهارات االجتماعية. 

  (0213التوحديين )طراد نفيسة ، لألطفالمقياس المهارات االجتماعية. 

 مقياس المهارات االجتماع( ية للعاديينMatson ,1983). 

 12التوحديين والتي بلغ عددها  األطفالصياغة لعبارات قائمة تقدير المهارات االجتماعية لدى  -3
 . عبارة

 التوحديين : لألطفالالمحددات السيكومترية لقائمة تقدير المهارات االجتماعية 

 : حديينالتو  لألطفالثبات قائمة تقدير المهارات االجتماعية  :أواًل 

 التطبيق : إعادةباستخدام طريقة  

عادةاستخدمت الباحثة طريقة التطبيق و  لمهارات التطبيق للتأكد من ثبات قائمة تقدير ا ا 
مشابهين  أطفالتم تطبيق االختبارات على عينة الدراسة االستطالعية وبلغ عددهم ستة  االجتماعية

ول لكل من المعلمة سبوع من التطبيق األأرور التطبيق بعد م إعادةثم تم  األساسيةلعينة البحث 
ول والثانى للتأكد من وجود عالقة ارتباطية مل ارتباط كندل بين التطبيقين األواالم وتم حساب معا

 ( 3وذلك موضح بجدول) ير المهارات االجتماعية دالة بين التطبيقين مما يشر لثبات قائمة تقد

 جتماعية ير المهارات اال( ثبات قائمة تقد3جدول )

 المتغيرات
 االم المعلمة

 الداللة االرتباط الداللة االرتباط
 16111 *16998 16115 *16867 التواصل االجتماعى

 16122 *16828 16117 *16966 السلوك االجتماعى آداب
 16111 *16987 16117 *16889 المشاركة االجتماعية

 16115 *16867 16117 *16966 مقياس المهارات االجتماعية
 دال*                          16733=  1615ل الجدولية عند اقيمة معامل ارتباط كند
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بين التطبيق االول والتطبيق الثانى  احصائياا ( وجود عالقة ارتباطية دالة 3يتضح من جدول )
ط جميع قيم معامل ارتبا أن، حيث  اس المهارات االجتماعية لعينة البحث االستطالعية فى مقي

 .  اس المهارات االجتماعية، مما يشير لثبات مقياحصائياا كندل دالة 

 :التوحديين لألطفالصدق قائمة تقدير المهارات االجتماعية 

 صدق المحكمين : 

استخدمت الباحثة صدق المحكمين من خالل عرض قائمة التقدير على مجموعة من الخبراء  
اور لقائمة تقدير المهارات االجتماعية وكذلك مناسبة المح على مدى للتعرففي مجال التخصص 

مناسبة العبارات للقائمة الحالية وتمت الموافقة على محاور وعبارات محاور القائمة الحالية لتقدير 
 بسط .أالمهارات االجتماعية بعد اجراء تعديل الصياغة اللغوية وصياغة العبارات بصورة 

 : التميزيصدق ال 

ير المهارات صدق قائمة تقد مدى  للتعرف على  التميزيصدق الاستخدمت الباحثة طريقة 
 أطفالحيث تم تطبيق االختبارات على عينة الدراسة االستطالعية وبلغ عددهم أربعة  االجتماعية
 اطفال  أربعة ثم تطبيق نفس االختبارات على مجموعة من األساسيةمشابهين لعينة البحث  توحديين 
 للتعرفوتم حساب الفروق بين المجموعتين باستخدام اختبار مان ويتنى  لأطفاعددهم اربعة  عاديين
لمستوى ويبين المختلفين فى ا األفرادصدق قائمة تقدير المهارات االجتماعية فى التفريق بين  على

  .(2)ذلك جدول

 ير المهارات االجتماعية ( صدق قائمة تقد4جدول )

المتوسط   المتغيرات
 الحسابى

متوسط 
 الرتب

 الداللة قيمة ال

 مشرفة
 265 9165 توحدي

26319* 16121 
 665 113675 عادي

 االم
 265 92625 توحدي

26319* 1612 
 665 12365 عادي

 دال *                      1696=  1615الجدولية عند مستوى   zقيمة   
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ديين ومجوعة مجموعة االطفال التوح بين احصائياا ( وجود فروق دالة 2يتضح من جدول )
جميع قيم اختبار مان ويتنى دالة  أنحيث  ير المهارات االجتماعية فى قائمة تقد االطفال العاديين

 . ير المهارات االجتماعية، مما يشير لصدق قائمة تقد احصائياا 

 االتساق الداخلي  بين المحاور والعبارات التابعة لها : 

 ير المهارات االجتماعية صدق قائمة تقد علىتعرف للاستخدمت الباحثة طريقة االتساق الداخلى 
حيث تم  حساب معامالت االرتباط لكندل بين المحاور و العبارات التابعة لها وبين الدرجة الكلية 
للمقياس و المحاور التابعة لها للتأكد من صدق االتساق الداخلى لقائمة تقدير المهارات االجتماعية 

 .( 1كما هو موضح بجدول )

 االتساق الداخلى لمحاور قائمة تقدير المهارات االجتماعية والعبارات التابعة لها  ( 5ل)جدو

 المحور
رقم 
 العبارة

 المشرفة الباحثة االم 

عى
تما

الج
ل ا

اص
لتو

ا
 

 االرتباط االرتباط االرتباط لآلخرينيعانى من قصور فى االنتباه  
 *16823 *16849 *16887 من األشخاص أكثر  األشياءيتفاعل مع  1
 *16811 *16859 *16873 إليهليس لديه القدرة على النظر فى عين المتحدث  0
 *16854 *16855 *16883   اآلخرينيستطيع تقليد حركات  ال 3
 *16841 *16881 *16879 عند سماعها اآلخرينيقلد أصوات  2
 *16819 *16849 *16914 بكلمة ال لألشياء يعبر لفظيا عن رفضه 1

6 
 إلىيريدها كالشارة  أشياءيستخدم الطفل الشارة ليحصل على 

 لعبة مثال
16873* 16786* 16826* 

 *16852 *16773 *16811 باسمه أحدينتبه الطفل عندما يناديه  7
 *16863 *16817 *16797 اآلخرينيفهم االشارات االجتماعية الصادرة من  4
 *16821 *16814 *16841 خريناآليتبادل االشارات وااليماءات مع   9
 *16916 *16782 *16828 كالغضب والسعادة لآلخرين ال يستطيع التميز بين تعبيرات الوجه 12
 *16867 *16889 *16816 يرفض التعامل مع الغرباء 11
 *16913 *16815 *16913 يسمعها من المحيطين به التى يكرر  الكلمات 10
 *16894 *16826 *16839  اآلخريناه يصدر أصواتا ليجذب انتب 13
 *16859 *16784 *16951 ال يقبل العناق واالحتضان 12
 *16824 *16869 *16818 اآلخرينيبادر بالحديث مع  11



 

- 82 - 

   

 إجراءات الدراسة الفصل الرابع

 المحور
رقم 
 العبارة

 المشرفة الباحثة االم 

 *16919 *16813 *16893 اآلخرينالحديث مع  أثناءكثير االلتفات  16
 *16896 *16916 *16843 واألشخاص بأسمائها الصحيحة األشياءيستطيع تسمية  17
 *16875 *16857 *16911 اآلخرينلديه مهارة المشاركة مع  14
 *16836 *16822 *16881 اآلخرينالحديث مع  أثناءيتشتت انتباهه  19
 *16914 *16787 *16846 لآلخرينيعانى من قصور فى االنتباه  02
 *16911 *16882 *16811 وتوديعهم باآلخرينيستطيع الترحيب  01
 *16844 *16829 *16896 يقدم الشكر لمن يساعده 00
 *16858 *16921 *16913 اآلخرينخطا نحو  أى يعتذر  عندما يرتكب 03
 *16817 *16899 *16894 مزاجه العام متقلب 02
 *16851 *16877 *16923 )سلوكه فوضوي( لآلخرين مزعج 01
 *16836 *16864 *16911 نفيذهايستجيب الطفل لتعليمات الكبار المطلوب منه ت 06

اب
 آد

عى
تما

الج
ك ا

سلو
 ال

 *16846 *16817 *16888 اللعب معهم أثناء اآلخرينيحترم  27
 *16842 *16871 *16831 اللعب أثناء اآلخرينيعتدي على ممتلكات  28
 *16867 *16913 *16895 اآلخرينيميز بين ممتلكاته وممتلكات  29
 *16836 *16828 *16882 مألوف لديهيبتسم  عند حضور شخص  31
 *16773 *16897 *16815 يحافظ على نظافته الشخصية 31
 *16861 *16834 *16911 يتعمد ايذاء نفسه 32
 *16814 *16821 *16811 الكبار إليهال يتبع التعليمات الصادرة  33
 *16891 *16865 *16917 ا رفض طلبهإذصارخا  األرضيلقى نفسه على  34
 *16869 *16852 *16832 له اآلخرينيحب مالصقة  35
 *16876 *16831 *16911 اآلخرينمن  األشياءيخطف الطفل  36
 *16812 *16837 *16838 ال يستقر في المكان المحدد له 37
 *16813 *16863 *16825 يعتدي بالعض على اقرانه 38
 *16771 *16874 *16869 بأصواته العالية اآلخرينيزعج  39
 *16856 *16832 *16856 اللعب أثناء اآلخرينيحافظ على دوره ودور  41
 *16816 *16857 *16834 اآلخرينيفضل العزلة عن  41

 أواألم  أويتفاعل الطفل فقط مع األشخاص المألوفين له كاألب  42 
 *16913 *16917 *16921 وأنهإخ
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 المحور
رقم 
 العبارة

 المشرفة الباحثة االم 

عية
تما

الج
كةا

شار
الم

 

 *16844 *16894 *16867 الغرباءال يبدي ارتياح لوجود  43
 *16819 *16915 *16918 ال يهتم بوجود اآلخرين 44
 *16774 *16871 *16836 يشارك في األلعاب الجماعية 45
 *16869 *16835 *16821 ينزعج لوجوده وسط اقرانه 46
 *16816 *16839 *16911 يندمج مع اآلخرين أثناء اللعب بسهولة 47
 *16917 *16871 *16838 ار األلعاب واألنشطةيشارك الكب 48
 *16886 *16818 *16919 يشارك الطفل الطعام مع طفل آخر عندما يطلب منه ذلك 45
 *16864 *16846 *16874 يستطيع  الطفل تكوين صداقات مع اآلخرين 51

 ل*دا                         16733=  1615قيمة معامل ارتباط كندل الجدولية عند 

بين المحاور والعبارات التابعة  احصائياا ( وجود عالقة ارتباطية طردية دالة 1يتضح من جدول )
 . ير المهارات االجتماعية مما يدل على صدق قائمة تقد 2021لهاعند مستوى معنوية 

 االتساق الداخلى بين القائمة  والمحاور التابعة لها  : 

 والمحاور  بين القائمة (  االتساق الداخلى6)جدول

 المتغيرات
 المشرفة الباحثة االم

 االرتباط االرتباط االرتباط
*16915 التواصل االجتماعى  16889*  16876*  

*16918 آداب السلوك االجتماعى  16891*  16892*  
*16931 المشاركة المجتمعية  16913*  16895*  

 دال*                            16733=  1615قيمة معامل ارتباط كندل الجدولية عند 

بين القائمة والمحاور التابعة  احصائياا ( وجود عالقة ارتباطية طردية دالة 6يتضح من جدول )
 .ر المهارات االجتماعية مما يدل على صدق قائمة تقدي 2021له عند مستوى معنوية 
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 التوحديين قيد البحث: لألطفالتصحيح قائمة تقدير المهارات االجتماعية 

وذلك بهدف التاكد من مدى صحة االجابات م والباحثة والمشرفة من األ على القائمة كل يجيب
 المالحظة حيث يتم احتساب الدرجات من خالل: أسلوباعتمادا على  وتوافقها وذلك

 (دائماا ثالث درجات للعبارة التي تدل على وجود مهارة اجتماعية ) إعطاء. 

 (أحياناا ود المهارة االجتماعية بدرجة متوسطة )درجتان للعبارة التي تدل على وج إعطاء. 

 (نادراا درجة واحدة للعبارة التي تدل على ندرة وجود المهارة االجتماعية ) إعطاء. 

 (أبداا صفر للعبارة التي تدل على عدم وجود المهارة ) إعطاء. 

  وجمع الدرجات في درجة كلية يمثل درجة الطفل التوحدي على قائمة تقدير المهارات
  .الجتماعيةا

  الباحثة: إعدادالتوحديين :  لألطفالقائمة تقدير القلق/ 

التوحديين بعد اطالعها  األطفالقامت الباحثة بتصميم قائمة تقديرية لتحديد مستوى القلق لدى 
العاديين وذوي االحتياجات الخاصة والدراسات السابقة  األطفالعلى اختبارات ومقاييس القلق لدى 

وجود القلق كسمة من سمات الطفل التوحدي وحددت الدراسات السابقة اعراض على  أكدتالتي 
التوحديين ومن هنا توصلت الباحثة العداد قائمة تقديرية لتحديد مستوي  األطفالوانواع القلق لدى 

التوحديين وقد الحظت الباحثة عدم وجود قائمة تقدير للقلق خاصة  األطفالالقلق تتالئم مع طبيعة 
االجنبية لذلك هدفت الدراسة اللى تصميم تلك  أوالتوحديين سواء في الدراسات العربية  باألطفال

 القائمة المبدئية لتقدير القلق والتي تشمل المحاور االتية:

  .المظاهر الفسيولوجية  -1

  .المظاهر السلوكية  -0

  .المظاهر االجتماعية  -3

ور الدراسة الحالية وتم عرض ثم تم وضع مجموعة من العبارات التي تمثل كل محور من محا
القائمة بصورة مبدئية على مجموعة من الخبراء المحكمين في مجال التخصص وذلك للتأكد من 
مناسبة محاور للقائمة التقدير وكذلك مناسبة عبارات كل محور من محاور قائمة التقدير للقلق  من 
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تعديل الصياغة اللغوية و  براءحيث تعبيرها عن المحور وصياغتها اللغوية وبعد العرض على الخ
 محاور :  ةللعبارات وكذلك صياغة بعض العبارات واصبح المقياس يشمل ثالث

 .(10المحور االول: المظاهر الفسيولوجية  يشمل)  -1

 .(11المحور الثاني: المظاهر السلوكية يشمل)  -0

 .(7المحور الثالث :المظاهر االجتماعية يشمل )  -3

 القلق :قائمة تقدير  إعداد إجراءات

 التوحديين من خالل االطالع على عدد من الدراسات: األطفالتحديد انواع واعراض القلق لدى  -1
(Spence ,1997 :280 (، ) Gillott,1999 , Kim ,2008( ،)White & Roberson 

2009 : 1006  ،)Lehman ,2011)) ،(، 33:  0210،)اسامة فاروق ، رضا الجمال
(Rodgers ,2012 ، )(، 072:  0210غنايم والسيد الشربيني ، )عادل (Granpeeshesh, 

2015). 

التقدير الحالية واالستفادة االطالع على عدد من المقاييس واالختبارات ذات الصلة بقائمة -0
 :منها

  (1947)فيوال الببالوي ، لألطفالمقياس القلق. 

  لألطفالمقياس القلق (Spence ,1997). 

 (0222ل ما قبل المدرسة )حافظ بطرس ،مقياس اضطراب القلق الطفا. 

 المحددات السيكومترية لقائمة تقدير القلق:

 ثبات قائمة تقدير القلق :

 التطبيق إعادةستخدام إالثبات ب 

عادةاستخدمت الباحثة طريقة التطبيق و  التطبيق للتأكد من ثبات اختبار القلق حيث تم تطبيق  ا 
 األساسيةمشابهين لعينة البحث  أطفالية وبلغ عددهم ستة االختبارات على عينة الدراسة االستطالع

التطبيق بعد مرور اسبوع من التطبيق االول لكل من المعلمة واالم والباحثة وتم حساب  إعادةثم تم 
معامل ارتباط كندل بين التطبيقين االول والثانى للتأكد من وجود عالقة ارتباطية دالة بين التطبيقين 
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لحساب الفروق بين التطبيق االول والثانى للتأكد من عدم وجود  ولككسوناختبار  استخداموكذلك تم 
  .(7وذلك موضح بجدول ) ا يشر لثبات االختباراتفروق بين التطبيقين مم

 بات قائمة تقدير  القلق ( ث7)جدول 

 المتغيرات
 الباحثة االم المعلمة

 الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط
*16856 المظاهر الفسيولوجية  16124 16929*  16111 16819*  16128 

*16786 المظاهر السلوكية  16132 16836*  16134 16929*  16111 
*16867 االجتماعيةر المظاه  16115 16889*  16117 16966*  16117 

*16867 مقياس القلق  16115 16912*  16112 16991*  16111 

 دال*                         16733=  1615ولية عند قيمة معامل ارتباط كندل الجد

بين التطبيق االول والتطبيق الثانى  احصائياا ( وجود عالقة ارتباطية دالة 7يتضح من جدول )
جميع قيم معامل ارتباط كندل دالة  أن، حيث  ة فى قائمة تقدير القلقلعينة البحث االستطالعي

 . ير القلق بات قائمة تقد، مما يشير لثاحصائياا 

 صدق قائمة تقدير القلق :

 صدق المحكمين : 

استخدمت الباحثة صدق المحكمين من خالل عرض قائمة التقدير على مجموعة من الخبراء  
في مجال التخصص للتاكد من مناسبة المحاور لقائمة تقدير القلق وكذلك مناسبة العبارات للقائمة 

ات محاور القائمة الحالية لتقدير القلق بعد اجراء تعديل الحالية وتمت الموافقة على محاور وعبار 
 الصياغة اللغوية وصياغة العبارات بصورة ابسط

 :التميزيصدق ال 

حيث تم تطبيق قائمة تقدير القلق للتأكد من صدق  التميزي الصدقاستخدمت الباحثة طريقة 
  األساسيةمشابهين لعينة البحث  أطفالاالختبارات على عينة الدراسة االستطالعية وبلغ عددهم أربعة 

األطفال )أطفالالطبيعيين عددهم اربعة  األطفالثم تطبيق نفس االختبارات على مجموعة من 
ختبار مان ويتنى  إستخدام إتم حساب الفروق بين المجموعتين بو   (األطفال العاديين – التوحديين
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المختلفين فى المستوى ويبين ذلك جدول  األفرادللتأكد من صدق قائمة تقدير القلق فى التفريق بين 
(4 ). 

 لقائمة تقدير القلق قيد البحث التميزيصدق ال (4)جدول 

  المتغيرات
المتوسط 
 الحسابى

متوسط 
 الرتب

قيمةال  الداللة 

 مشرفة
 66511 746511 توحدي

26319*  16121 
 26511 276111 عادي

 االم
 66511 876751 توحدي

26323*  16121 
362513 عادي  26511 

 دال *                      1696=  1615الجدولية عند مستوى   zقيمة 

مجموعة االطفال التوحديين ومجموعة بين  احصائياا وجود فروق دالة  (4)يتضح من جدول 
، مما  احصائياا جميع قيم اختبار مان ويتنى دالة  أنحيث  لقفى قائمة تقدير الق االأطفال العاديين

 . صدق قائمة تقدير القلق ليشير 

 االتساق الداخلي بين المحاور والعبارات التابعة لها :

حيث تم  حساب  صدق لقائمة تقدير القلق استخدمت الباحثة طريقة االتساق الداخلى للتأكد من 
ر معامالت االرتباط لكندل بين المحاور و العبارات التابعة لها وبين الدرجة الكلية للمقياس و المحاو 

 (9بجدول)التابعة لها للتأكد من االتساق الداخلى لقائمة تقدير القلق  كما هو موضح 

 ( االتساق الداخلى لمحاور قائمة تقدير القلق قيد البحث9جدول )

 المحور
  

رقم 
 العبارات العبارة

 المشرفة الباحثة االم
 االرتباط االرتباط االرتباط

جية
ولو

سي
 الف

هر
مظا

ال
 

الطفل من آالم المعدة تكرار شكوى 1  16842*  16855*  16881*  

عمل  بأداء ترتعش ايدي الطفل عند مطالبته 2
*16874 معين  16888*  16892*  

نة يعاني من االسهال عند تعرضه لمواقف معي 3
*16892 كالذهاب للمدرسة   16874*  16811*  

*16917 الطفل بصورة مستمرة يأكل 4  16884*  16896*  
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 المحور
  

رقم 
 العبارات العبارة

 المشرفة الباحثة االم
 االرتباط االرتباط االرتباط

فس
ر ال

ظاه
الم

جية
ولو

ي
 

*16886 يتصبب عرقا في االيام البارده 5  16881*  16785*  
*16823 يبتلع الطفل الريق بصورة ملحوظة 6  16915*  16829*  
*16811 يتبول الطفل في  أوقات متقاربة  7  16874*  16827*  
*16811 16854 إبتالع الطعام يجد الطفل صعوبة في 8  16794*  
ي التقيؤيظهر على الطفل الرغبة ف 9  16841*  16798*  16841*  
*16819 يحمر وجه الطفل عند وجود غرباء 11  16842*  16944*  
*16926 يد الطفل باردة في األيام الدافئة 11  16829*  16938*  
*16852 يصحو الطفل عدة مرات أثناء النوم ليال 12  - - 

ا
كية

سلو
ر ال

ظاه
لم

 

 *16829 *16914 *16963 القل مجهود يظهر عليه التعب 13
 *16931 *16841 *16821 يبكي الطفل بدون وجود سبب واضح 14
 *16882 *16951 *16916 ال يستطيع الطفل البقاء في مكانه لمده طويله 15
 *16911 *16819 *16956 يرفض الطفل الذهاب للمدرسة 16
 *16834 *16894 *16953 التفه االسباب سريع االنفعال 17
 *16917 *16944 *16894 ارة الطفل بسرعةيسهل استث 18

الطفل شديد الصياح في مواقف ال تستدعي منه  19
 ذلك

16859* 16941* 16859* 

 - - *16824 عن والديه. بعيداً ال يحب النوم  21
 - - *16919 ال ينام بسهولة ويسر 21
 - - *16966 ا حل الظالم إذيخاف الطفل  22
 *16889 *16917 *16957 يده ترتعش بدون سبب 23

عية
تما

الج
ر ا

ظاه
الم

 

 *16832 *16954 *16936 اآلخرينيخاف التعامل مع  24
 *16886 *16945 *16914 اآلخرينيخجل بشدة عند  مصافحة  25
 *16883 *16924 *16911 ال يشارك  في الحديث مع أشخاص ال يعرفهم 26
 *16829 *16912 *16844 ال يحب التواجد في االماكن العامة  27
 16916 *16889 *16918 الجماعية األلعابال يشارك في  28
 *16785 *16832 *16926 غير  مؤذية أشياءخوف الطفل من  29
 *16859 *16896 *16817  وحيداً يفضل الطفل البقاء  31

 دال*                               16733=  1615قيمة معامل ارتباط كندال الجدولية عند 



 

- 93 - 

   

 إجراءات الدراسة الفصل الرابع

بين المحاور والعبارات التابعة  احصائياا ( وجود عالقة ارتباطية طردية دالة 9يتضح من جدول )
 . يدل على صدق مقياس القلقمما  2021لها عند مستوى معنوية 

 االتساق الداخلي بين القائمة المحاور لها :

 ( صدق االتساق الداخلى لقائمة تقدير القلق قيد البحث11جدول )

 يراتالمتغ
 المشرفة الباحثة االم

 االرتباط االرتباط االرتباط
 *16912 *16885 *16892 المظاهر الفسيولوجية

 *16911 *16873 *16914 المظاهر السلوكية
 *16935 *16892 *16917 المظاهر االجتماعية

 دال*                    16733= 1615قيمة معامل ارتباط كندل الجدولية عند 

بين قائمة التقدير والمحاور  احصائياا ( وجود عالقة ارتباطية طردية دالة 12ن جدول )يتضح م
 مما يدل على صدق قائمة تقدير القلق قيد البحث . 2021التابعة له عند مستوى 

 تصحيح قائمة تقدير القلق :

وذلك بهدف التاكد من صحة االجابات من االم والباحثة والمشرفة  ى القائمة كليجيب عل
وجمع الدرجات في درجة كلية يمثل درجة الطفل  المالحظة أسلوباعتمادا على وتوافقها وذلك 

 حيث يتم احتساب الدرجات من خالل: التوحدي على قائمة تقدير القلق

 (دائماا ثالث درجات للعبارة التي تدل على وجود درجة عالية من القلق) إعطاء. 

 (أحياناا درجة متوسطة من القلق )درجتان للعبارة التي تدل على وجود  إعطاء. 

 (نادراا درجة واحدة للعبارة التي تدل على وجود درجة منخفضة من القلق  ) إعطاء. 

 (أبداا صفر للعبارة التي تدل على عدم وجود اي درجة من درجات القلق) إعطاء. 

عليها ونالحظ أن هناك عبارات تم حذف إجابات الباحثة والمشرفة عنها نظرا لصعوبة اإلجابة 
 . واإلعتماد على إجابة األم فقط
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 الباحثة إعداد  :البرنامج التدريبي المقترح

تعرض الباحثة في هذا الجزء البرنامج التدريبي المقترح باستخدام اللعب لتنمية المهارات الحركية 
 الي :في خفض القلق لدى الطفل التوحدي وذلك على النحو الت وأثرهوالمهارات االجتماعية  األساسية

 العام للبرنامج  التدريبي: الطار

 األساسيةبرنامج تدريبي باستخدام اللعب لتنمية المهارات الحركية  بإعدادقامت الباحثة 
 7 – 6مابين  أعمارهمتوحديين تتراوح  أطفال 2في خفض القلق لدى  وأثرهوالمهارات االجتماعية 

الع على العديد من الكتابات النظرية للدراسة وذلك بعد االط آداةسنوات وذلك الستخدامه ك
 استخدام أنالتوحديين، وتفترض هذه الدراسة  باألطفالوالدراسات السابقة والبرامج التدريبية الخاصة 

ومهاراتهم االجتماعية  األساسيةالتوحديين قد يمكنهم من تنمية مهاراتهم الحركية  األطفالاللعب مع 
اله دور  أنكما   ديهم وهذا ما تهدف الدراسة الحالية لتحقيقة .في خفض القلق ل أيضا

 البرنامج التدريبي: أهمية

الصغار  أوسواء الكبار  اآلخرينيشعر الطفل التوحدي بالقلق عند ما يطلب منه التفاعل مع 
مسايرة   أن( كما 0210، السيد الشربيني غنايم، دراسة )عادل إليه أشارتمن الغرباء وذلك كما 

الجماعية تعد مصدر للشعور بالقلق لدى الطفل التوحدي نتيجة افتقاده  األلعابي ف اآلخرين األطفال
والمهارات االجتماعية   األساسيةفي اللعب من نقص في المهارات الحركية  األساسيةاالى المقومات 

 Ekornasدراسة  ) إليه  أشارتمما يولد لديه شعور بالعجز وصعوبة في مسايرة اقرانه وذلك ما 

لذلك كان البد من اخراج الطفل التوحدي من تلك العزلة التي يعيش فيها عن طريق برامج   (2010,
محدده تساعده على تنمية مهاراته الحركية واالجتماعية وفي نفس الوقت  أهدافلعب جماعية ذات 

 تخفض شعور القلق الذي ينتابه وسط الجماعة .

يين على الجلسات الفردية لذلك هدفت التوحد لألطفالالبرامج المقدمة  أغلبعتمدت إوقد 
ايجاد برنامج جديد  يعتمد على اللعب بصورة جماعية مما يساعد على تنحقيق  إلىالدراسة الحالية 

 البرنامج  الحالي العامة والخاصة . أهداف
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 البرنامج التدريبي أهداف

 الهدف العام للبرنامج : 

والمهارات االجتماعية وخفض  األساسيةركية تنمية المهارات الح إلىيهدف البرنامج الحالي 
 التوحديين باستخدام اللعب . األطفالالقلق لدى 

 تنمية : إلىالخاصة للبرنامج : يهدف البرنامج التدريبي المقترح  ألهدافا

  وتشمل )المشي بصورة مستقيمة ، المشي بصورة متعرجة األساسيةالمهارات االنتقالية. 

 جري بصورة متعرجة ، الوثب لألمام (الجري بصورة مستقيمة ، ال. 

  والثبات وتشمل )التوازن على العارضة ( األتزانمهارة. 

  مهارات التحكم والسيطرة وتشمل )رمي الكرة بكلتا اليدين ألبعد مسافة لقف الكرة بكلتا اليدين
 .ركل الكرة ألبعد مسافة (

 تنمية تنمية المهارات االتية : إلىكذلك يهدف البرنامج  -2

 اآلخرين، تقليد حركات  اآلخرينرة التواصل االجتماعي  وتشمل ) النظر في عين مها ، 
 .التواصل اللفظي، التواصل الغير لفظي، تبادل وفهم األشارات االجتماعية ، فهم تعبيرات

  الحديث ( اآلخرين، مشاركة  األشياءالوجه واستخدامها ، العناق واالحتضان ، تسمية. 

 التوحديين وتشمل )الترحيب والتوديع، الشكر  األطفالجتماعي لدى مهارة اداب السلوك اال
واالمتنان ،احترام الملكية الخاصة ، اتباع تعليمات الكبار وتنفيذ االوامر ،المحافظة على 

 .الدور ،االلتزام بالنظافة الشخصية (

  المشاركة  التوحديين وتشمل )التفاعل االجتماعي ، األطفالمهارة المشاركة االجتماعية لدى
مع الكبار، مشاركة الطعام مع  األلعاب، مشاركة  األقرانالجماعية مع  األلعابفي 

 .، القدرة على تكوين صداقات (اآلخرين

 وصف البرنامج :

بصورة جماعية وليست فردية وذلك الشاعة روح  المشاركة  األنشطة اعتمدت الباحثة على تنفيذ
 البرنامج . أنشطةتنفيذ  أثناء األطفالوالبهجة والمرح والسرور بين 
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 البرنامج التدريبي: أنشطةاالساليب والفنيات المستخدمة في تنفيذ 

تعرض الباحثة النوذج بطريقة سهلة في خطوات بسيطة سهلة وتعمل على جذب  النمذجة :  -1
 للمتابعة والمالحظة على التقليد. األطفالانتباه 

يكون المعزز المادي  أنذلك بطريقة فورية على  لفظيا وماديا من دون االفراط ويتم التعزيز: -0
 محبب ومناسب لكل طفل توحدي .

للمهارة المراد  األطفالتم تكرار النشاط الواحد الكثر من مرة وذلك لضمان اكتساب  التكرار : -3
 .اكسابها للطفل التوحدي

 . الطفل التوحدي للنشاط أداءتم اعتماد التوجيه البدني ثم اللفظي عند  التوجية : -2

االمهات تكليفات بسيطة مرتبطة بانشطة البرنامج وتوضيح كيفية  إعطاءتم  الواجب المنزلي : -1
اجرائها لهم ومراجعتها قبل بداية كل جلسة واعطاء معزز مناسب لكل طفل استطاع تأديتها 

  قبل البدء في الجلسة التالية .

 دوات المستخدمة في تنفيذ البرنامج التدريبي :األ

باحثة مجموعة من األدوات لتنفيذ جلسات البرنامج حسب متطلبات تنفيذ  كل جلسة استخدمت ال
 دد من الجلسات وتمثلت األدوات فيالبرنامج وقد تكررت بعض األدوات في ع أنشطةمن جلسات 

فوط وأطباق وأكواب ، صابون كاميرا ،  –شرائط ملونة الصقة  –كور صغيرة وكبيرة ، اطار سيارة )
صفارة ، زجاجات بولينج ،أقالم الوان ، ورق مرسوم علية وجه انسان، لعبة نفخ  حامل كاميرا ،

 .الفقاقيع ، بلونات ، مقعد سويدي (

 مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي :

تم تطبيق البرنامج التدريبي على المجموعة التجريبية على مدى ثالث شهور خالل الفترة من 
شمل النشاط التمهيدي  34 إلىنشاط قسموا  13بمعدل  0216ريار شهر فب إلى 0211شهر نوفمبر
وشمل النشاط   أسبوعياا من النشاط الثاني حتى الثاني عشر بواقع ثالث جلسات  األنشطةجلستان و 

النهائي على جلسة لتوديع  المشاركين في البرنامج وجلستين بعد شهر الجراء القياس التتبعي وكانت 
 دقيقة . 62مدة  كل جلسة 
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 مراحل تنفيذ العمل في البرنامج في المراحل التالية : وتمثلت

 المرحلة التمهيدية :

شملت هذه المرحلة على النشاط األول الذي احتوى على الجلسة األولى والثانية فالجلسة االولى 
المجموعة التجريبية وتم خاللها توضيح الهدف من البرنامج واهميته  أطفالكانت خاصة بأمهات 

واالجتماعية وخفض القلق لديهم وتم عمل شرح مفصل  األساسيةية المهارات الحركية ودوره في تنم
على البيانات  أمالليات تنفيذ البرنامج وادواته ومكان التنفيذ والمدة الزمنية ، والتعرف من كل 

مج ، وتم التاكيد على االلتزام بالموعد المحدد لتنفيذ البرناصة بكل طفل والمعززات المحببة لهالخا
الجلسة الثانية فقد كانت خاصة باطفال  إماوبالفعل رحبت االمهات والتزموا بالمواعيد المحددة ، 

العينة بهدف مالحظتهم  وتكوين عالقة جيدة معهم واعطاءهم فرصة للتعرف على المكان واستكشافة 
 واالعتياد عليه .

 : األساسيةالمرحلة 

 جلسة  33عشر بواقع الثاني النشاط  إلىلثاني من النشاط ا األنشطةشملت هذه المرحلة على 
التي تعتمد على  األنشطةبتقديم  أهتمتوهي الجلسات التى  31الجلسة  إلى 3تمتد من الجلسة

 األساسيةالمجموعة التجريبية على تنمية المهارات الحركية  أطفالالحركية بهدف مساعدة  األلعاب
 ساعة كاملة . إلىامتدت مدة الجلسة الواحدة  والمهارات االجتماعية وخفض القلق لديهم وقد

 وقد تم تنفيذ كل جلسة من جلسات النشاط على النحو التالي :

  والترحيب بهم واعطاءهم فرصة للتحرك في المكان ثم الذهاب لغسل االيادى  األطفالاستقبال
 والجلوس الجماعي لتناول الفطور .

  وتشرحه بصورة مبسطة يستطيع الطفل التوحدي تقدم الباحثة نموذج لالداء المطلوب  تنفيذه
وتعزيز المحاوالت الناجحة  األداءعلى المشاركة في  األطفالاستيعابها وتقليده  بجانب حث 
 بصورة جيدة . األداءمن  األطفالمع التكرار المستمر حتى يتمكن 

 األطفالوديع تفوم الباحثة في نهاية الجلسة بتقييم الجلسة واعطاء الواجب المنزلي لالم وت 
 .وحثهم على الحضور للجلسة القادمة
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 المرحلة النهائية :

الذي انقسم الى جزء ختامي اول احتوى على  عشر وهو النشاط الختامي  الثالثالنشاط  تشمل
تقيم حاالت والجزء الختامي الثاني الذي اهتم ب 36الحفلة الختامية لالطفال واالمهات في الجلسة رقم 

 لبرنامج .ا من  34 ، 37تين الجلس واشتمل على للبرنامج  التتبعي الل التقييم المشاركين من خ

 اساليب تقييم البرنامج التدريبي:

  : تقييم قبلي 

على عينة الدراسة قبل  األساسيةيتم تطبيق االختبارات الحركية لقياس المهارات الحركية  -1
 تطبيق البرنامج التدريبي .

 .سة  قبل تطبيق البرنامج التدريبيالجتماعية على عينة الدراتطبيق قائمة تقدير المهارات ا -0

  .تطبيق قائمة تقدير القلق على عينة الدراسة  قبل تطبيق البرنامج التدريبي -3

  : تقييم بعدي 

على عينة الدراسة بعد  األساسيةيتم تطبيق االختبارات الحركية لقياس المهارات الحركية  -1
 تطبيق البرنامج التدريبي .

 .سة  بعد تطبيق البرنامج التدريبيقائمة تقدير المهارات االجتماعية على عينة الدرا تطبيق -0

 تطبيق قائمة تقدير القلق على عينة الدراسة بعد تطبيق البرنامج التدريبي . -3

 : تقييم تتبعي 

على عينة الدراسة بعد  األساسيةيتم تطبيق االختبارات الحركية لقياس المهارات الحركية   -0
 على تطبيق البرنامج التدريبي . مرور شهر

المهارات االجتماعية على عينة الدراسة  بعد  مرور شهر من تطبيق  /تطبيق قائمة تقدير -6
 البرنامج التدريبي .

وذلك بهدف معرفة مدى استمرارية فعالية البرنامج التدريبي المستخدم حيث يتم المقارنة بين نتائج 
 موعة التجريبية .القياس البعدي والقياس التتبعي للمج
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 األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة الحالية:

 .(Man Whitneyاختبار مان ويتني للمجموعات المستقلة ) .1

 (Wilcoxon).   اختبار ويلككسون لالزواج المتناظرة .0

 (Kendall rinkمعامل ارتباط كندال ) .3

 .(Spearman – Brownمعامل ارتباط سبيرمان براون ) .2

 .(Friedman) للقياسات المتكررة دماناختبار فري .1

 



 

   

 

 
 

 الفصل الخامس
 )نتائج الدراسة(

 
 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها. 
 التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء نتائج الدراسة. 
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها

 وأيضاا اقشتها في ضوء فروض الدراسة تتناول الباحثة في هذا الفصل وصفا لنتائج الدراسة ومن
 تفسير هذه النتائج في ضوء الدراسات السابقة واالطار النظري وذلك على النحو التالي:

 الدراسة: نتائج أواًل 

 :الفرض االول نتائج 

القياس كل من  بين متوسط درجات احصائياً  ةتوجد فروق دال : ينص الفرض األول على أنه
  لصالح القياس البعدي  األساسيةللمجموعة التجريبية في المهارات الحركية البعدي القياس القبلي و 

لمعرفة الفروق بين  (Friedman Testوالختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار فريدمان )
 (.11كما يوضحها جدول ) األساسيةالبعدية  فى المهارات الحركية القياسات القياسات القبلية و 

 (11)جدول 

  األساسيةالفروق بين القياسات القبلية والبعدية ألفراد عينة البحث فى المهارات الحركية  داللة

 لمتغيراتا
وحدة 

 القياس

 القياس البعدى القياس القبلى

المتوسط  الداللة  2قيمة ف

 الحسابى

متوسط 

 الرتب

المتوسط 

 الحسابى

متوسط 

 الرتب

 1.104 *0.111 5.111 05.211 2.111 551.211 ث التوازن 

 1.104 *0.111 5.111 21.011 2.111 51.211 ث الجرى المتعرج

 1.104 *0.111 5.111 51.111 2.111 54.211 ث م 51الجرى 

 1.185 5.111 5.801 1.521 5.521 5.511 م بعد مسافة  الركل ال

 1.185 5.111 5.801 5.021 5.521 2.221 م بعد مسافة رمى الكرة ال

 1.104 *0.111 2.111 01.111 5.111 21.111 سم لقف الكرة

 1.104 *0.111 5.111 12.011 2.111 80.011 ث المشى المتعرج

 1.104 0.111 5.111 25.111 2.111 52.211 ث مستقيم  المشى

 1.104 0.111 2.111 08.011 5.111 15.211 سم الوثب

 )2021  (عند مستوى دال  *
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 ياسات القبلية والبعدية ألفراد المجموعة التجريبية( متوسطات الق1شكل )

 هارات الحركية األساسية فى الم

بين القياسات القبلية والقياسات البعدية  احصائياا ( وجود فروق دالة 11يتضح من جدول )و  
م 11الجرى  –الجرى المتعرج  –)التوازن  األساسيةفى المهارات الحركية  راد المجموعة التجريبيةألف
لصالح  2021 داللةالوثب( عند مستوى  –المشى المستقيم  –المشى المتعرج  –لقف الكرة  –

فراد البعدية ألالقياسات بين القياسات القبلية و  احصائياا القياسات البعدية، بينما ال توجد فروق دالة 
جد فروق عد مسافة( حيث تو برمى الكرة أل -بعد مسافة ) الركل أل يمهارت يالمجموعة التجريبية ف

 . احصائياا غير دالة 

ارتفاع نسب التحسن للمجموعة التجريبية في القياس البعدي بالمقارنة  (1)شكل يظهر من  
الجرى  –الجرى المتعرج  –)التوازن  األساسيةعن القياس القبلي على اختبارات المهارات الحركية 

وعدم وجود تحسن في مهارتي  الوثب( –المشى المستقيم  –المشى المتعرج  –لقف الكرة  –م 11
 .  رمي الكرة  وركل الكرة
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 تفسير نتائج الفرض االول :
بين متوسط درجات  احصائياا  وجود فروق دالة الى النتائج الخاصة بالفرض االول : تشير  

لصالح القياس   األساسيةالقياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية في المهارات الحركية 
 –الجري المتعرج  –)التوازن  األساسيةترجع الباحثة ذلك التحسن فى المهارات الحركية البعدي و 
الوثب(  لمحتوى البرنامج التدريبي  –المشي المستقيم  –المشي المتعرج  –لقف الكرة  –م 11الجري 

 المطبق على أطفال المجموعة التجريبية.
ذابة  التي تنمى الجانب  الحركي و حيث اشتمل على العديد من أنشطة اللعب الهادفة والج 

مثل المشي و الجري و الوثب  األساسيةالتي ساهمت بشكل كبير في تطوير المهارات الحركية 
اوالتوازن  كما ساهمت  تجريبية  وذلك يتفق في  تحسين مستويات اللقف عند أطفال المجموعة ال أيضا

سامر متعب، ;Rimland,1998  ،Edelson, 1994;  ;Anderso, 2010)كل من دراسة  مع
 .( 0210أميره حسين ،

وقد اتسمت جلسات أنشطة  البرنامج التدريبي باستخدام اللعب  بالتنوع والتشويق والتدرج من 
السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب حتى تتناسب مع طبيعة عينة الدراسة وتراعي الفروق 

تهم الخاصة وقد  استخدامت الباحثة الحالية  التعزيز الفردية لديهم بما يتناسب مع امكانياتهم وقدرا
التوحديين على تنفيذ  األطفالااليجابي المعنوي والمادي عند تطبيق الجلسات مما ساعد على  اقبال 

 أنشطة البرنامج التدريبي . 
لدى اطفال المجموعة التجريبية  األساسيةفقد نجح البرنامج الحالي في تنمية المهارات الحركية 

مثل مهارة المشي بصورة صحيحة على خط مستقيم وبشكل متزن دون الخروج عن الخط المرسوم 
 على االرض كما تكرر الشئ نفسه مع مهارة المشي المتعرج والجري والجري المتعرج ايضا .

ونالحظ نجاح اطفال المجموعة التجريبية في المشي بصوة متزنة على العارضة الخشبية 
 بعد تكرار الجلسات زال الخوف من اداء تلك المهارة واصبح لديهم القدر علىوالوثب  من فوقها ف

في اكتساب مهارة اللقف بصورة مقبولة واصبح لديهم القدرة  األطفالكما نجح اداءها بصورة جيدة ، 
  .على اللعب والتعامل بالكرة واالقبال على استخدامها واللعب بها

رمى الكرة ألبعد الركل ألبعد مسافة و فى متغيري   حصائياا ابينما قد يرجع عدم وجود فروق دالة 
السابقة لما  األساسيةمسافة الختالف طبيعة أداء هاتان المهاراتان عن باقي المهارات الحركية 

تتطلبه هاتان المهارتان من قدرة كبيرة على التواصل البصري والتنسيق بين اليد والعين أو األرجل 
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بة في عملية  النقل الحركي من األرض للجزع ثم القدم الراكلة في الركل والعين مما يؤدي إلى صعو 
أو من األرض للجزع ثم الكتف ثم الذراع الرامية وهاتان المهارتان تعدان من المهارات الصعبة عند 

 .أداءها بالنسبة لمستوى قدرات عينة البحث
حول  (Yanardag &Yilmaz,2010)وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كل من 

التوحديين للمهارات المركبة مثل الرمي والركل بالكرة والتي تحتاج لتواصل  األطفالصعوبة اكتساب 
بصري جيد وتنسيق بين حركة اليدين أو األرجل والعين وأن تلك المهارتين تحتاجان لوقت كبير حتى 

 يتسنى للطفل التوحدي اكتسابهما.
 الثاني :نتائج الفرض 

القياس كل من بين متوسط درجات  احصائياً  دالة توجد فروقال : الفرض على أنه ينص هذا
 .  األساسيةالمهارات الحركية  يف التتبعي  للمجموعة التجريبيةالقياس البعدي و 

الفروق   لمعرفة (Friedman Test)والختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار فريدمان 
كما  األساسيةالتتبعية الفراد عينة البحث فى المهارات الحركية ات القياسبين القياسات البعدية و 

 (10يوضحها جدول )
 (52)جدول 

 األساسيةالتتبعية ألفراد عينة البحث فى المهارات الحركية  القياسات داللة الفروق بين القياسات البعدية و

  

 لمتغيرات
وحدة 

 القياس

 القياس التتبعى القياس البعدى

المتوسط  لةالدال  2قيمة ف

 الحسابى

متوسط 

 الرتب

المتوسط 

 الحسابى

متوسط 

 الرتب

 72537 025.5 02637 052377 02437 052237 ث التوازن 

 .7245 024.0 02027 232.37 026.7 232037 ث الجرى المتعرج

 .7240 02320 02053 072037 02663 072377 ث م 03الجرى 

 72573 .0254 02237 32237 02037 32523 م بعد مسافة  الركل ال

 .7227 02232 02023 52477 02.03 52423 م بعد مسافة رمى الكرة ال

 72405 02306 02377 032777 02377 032777 سم لقف الكرة

 .7220 02260 02537 352777 02637 322037 ث المشى المتعرج

 72074 02040 02303 202037 024.3 202377 ث مستقيم  المشى

 72527 02565 02406 62377. 023.4 02037. سم الوثب

 (1.11عند مستوى )دال  *
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بين القياسات البعدية والقياسات التتبعية  احصائياا ( عدم وجود فروق دالة 10يتضح من جدول )و      
م 11الجرى  –الجرى المتعرج  –)التوازن  األساسيةفى المهارات الحركية  راد المجموعة التجريبيةألف
رمى الكرة  -الركل البعد مسافة   -الوثب  –المشى المستقيم  –المشى المتعرج  –الكرة لقف  –

 البعد مسافة(.
   

 

 

 التتبعية ألفراد المجموعة التجريبيةالقياسات متوسطات القياسات البعدية و ( 2)شكل 

 فى المهارات الحركية األساسية قيد البحث

التتبعي القياس و ية في القياس البعدي عة التجريبنسب التحسن للمجمو  تقارب (0)شكل يظهر من 
 . األساسيةعلى اختبارات المهارات الحركية 
  :تفسير نتائج الفرض الثاني

عدم وجود فروق دالة بين متوسط درجات القياس البعدي الى النتائج الخاصة بالفرض الثاني  تشير
حيث لوحظ  ثبات مستويات  األساسيةوالقياس التتبعي للمجموعة التجريبية في المهارات الحركية 

المشى المتعرج  –لقف الكرة  –م 11الجرى  –الجرى المتعرج  –)التوازن  األساسيةالمهارات الحركية 
    .رمى الكرة البعد مسافة( -الركل البعد مسافة   -الوثب  –المشى المستقيم  –
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لتنمية  باستخدام اللعب الحالي دريبيفترجع الباحثة حدوث هذا الثبات لبقاء أثر البرنامج الت      
دى لثبات المستويات المكتسبة من البرنامج المطبق على أ، مما األساسيةهارات الحركية الم

المجموعة التجريبية ، مما يشير ألهمية ممارسة انشطة اللعب الهادفة ودورها في تنمية المهارات  
 التوحديين. األطفاللدى  األساسيةالحركية  

( Keyhani,2014  ;0212ذه النتائج مع نتائج دراسة كل من ) لمياء عثمان ،وتتفق ه
 األطفالالتي أشارتا إلى نجاح استخدام أسلوب اللعب كوسيلة لتنمية المهارات الحركية لدى 

التوحديين وان اثر وفعالية  البرامج القائمة على اللعب قد  استمر بعد مرور شهر او اكثر  من 
 ق مما يدل على نجاح و بقاء اثر برامج اللعب بعد التوقف عن تطبيقها.التوقف عن التطبي

 : الثالثنتائج الفرض  

بين متوسط درجات القياس القبلي  احصائياً  ةعلى أنه : توجد فروق دال الثالثينص الفرض 
  . جتماعية لصالح القياس البعديالبعدي للمجموعة التجريبية في المهارات االالقياس و 

لمعرفة الفروق بين  (Friedman Testر هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار فريدمان )والختبا 
يوضحها جدول   كما مهارات االجتماعيةالبعدية ألفراد عينة البحث فى الالقياسات القياسات القبلية و 

 (55)جدول                                       (.13)
 البعدية ألفراد عينة البحث فى المهارات االجتماعيةالقياسات و داللة الفروق بين القياسات القبلية

 القائم بالقياس المتغيرات

 القياس البعدى القياس القبلى

 الداللة  2ف
 المتوسط الحسابى

متوسط 

 الرتب

المتوسط 

 الحسابى

متوسط 

 الرتب

 1.104 *0.111 2.111 05.11 5.111 51.11 االم 

 التواصل االجتماعى
 1.104 *0.111 2.111 58.01 5.111 20.21 الباحثة

 1.104 *0.111 2.111 05.21 5.111 52.11 المشرفة

 1.104 *0.111 2.111 50.21 5.111 20.21 االم 

 آداب السلوك
 1.104 *0.111 2.111 58.11 5.111 28.21 الباحثة

 1.104 *0.111 2.111 58.11 5.111 20.01 المشرفة

 1.104 *0.111 2.111 54.01 5.111 55.01 االم 

 المشاركة االجتماعية
 1.104 *0.111 2.111 51.01 5.111 55.11 الباحثة

 1.104 *0.111 2.111 51.11 5.111 55.21 المشرفة

 1.104 *0.111 2.111 00.11 5.111 04.11 االم 

مقياس المهارات 

 االجتماعية

 1.104 *0.111 2.111 05.11 5.111 05.11 الباحثة

 1.104 *0.111 2.111 511.11 5.111 01.11 شرفةالم

 (1.11عند مستوى )دال  *



  نتائج الدراسة                                                                                          لخامسالفصل ا 
 

  - 012 - 

   

راد بين القياسات القبلية والقياسات البعدية ألف احصائيًاوجود فروق دالة ( 31)يتضح من جدول و      

لصالح القياسات  0.0.فى المهارات االجتماعية قيد البحث عند مستوى معنوية  المجموعة التجريبية 

 يةعدالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البعدية ألفراد عينة البحث فى المهارات االجتماعية قيد البحثالقياسات متوسطات القياسات القبلية و(  5) شكل 

ارتفاع نسب التحسن للمجموعة التجريبية في القياس البعدي بالمقارنة عن  (3)شكل  يظهر 
ومن المالحظ وجود تقارب كبير بين نسب   .ة قائمة تقدير المهارات االجتماعيالقياس القبلي على 

درجات القياس القبلي على قائمة تقدير المهارات االجتماعية   للباحثة واالم و المشرفة  وايضا وجود 
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تقارب كبير بين  نسب درجات القياس البعدي على قائمة تقدير المهارات االجتماعية للباحثة واالم 
 . ئج وصدقهاوالمشرفة مما يؤكد على دقة النتا

 تفسير نتائج فروض الفرض الثالث:
بين متوسط درجات القياس القبلي  احصائياا ة : إلى وجود فروق داللفرض الثالثنتائج ا تشير

وترجع الباحثة  والقياس البعدي للمجموعة التجريبية في المهارات االجتماعية لصالح القياس البعدي
تأثير البرنامج التدريبي المطبق على أطفال المجموعة  التحسن في مستوى المهارات االجتماعية إلى
هادفة ومتنوعة ومقننة تساهم في تنمية المهارات جماعية  التجريبية و الذي يحتوى على أنشطة لعب 

  االجتماعية.
من تواصل بصري  مهارات التواصل االجتماعيتحسنت لدى اطفال المجموعة التجريبية حيث 

واستخدام لطفل على النظر في عين االخرين وفهم لتعبيرات الوجه ولفظي وغير لفظي وقدرة  ا
 . االشارات االجتماعية المختلفة

من نظافة شخصية والشكر  أداب السلوك االجتماعيمهارة  كما ظهر تحسن واضح في 
ور فقد واالمتنان و احترام الملكية الخاصة باالخرين وتنفيذ اوامر الكبار واتباع تعليماتهم وااللتزام بالد

اطفال المجموعة اختارت الباحثة بعض اداب  السلوك االجتماعي  المرغوبة في المجتمع الكساب 
هل للمواقف أفراد المجتمع وعدم تعرض األاياها وذلك لمساعدتهم على االندماج مع التجريبية 

 في االماكن العامة والمناسبات المختلفة .  ةالمحرج
نشطة على اسلوب اللعب الجماعي لما له من دور كبير في وقد اعتمدت الباحثة في تنفيذ اال

، وتنمية قدرتهم على مشاركة االخرين اللعب سواء من  األطفالزيادة التواصل االجتماعي بين 
 الصغار في نفس العمر او الكبار المحيطين بهم .

تساعد  وسيلة لتحقيق أهدافها الجماعي فالبرامج التدريبية التي اتخذت من أسلوب اللعب 
التوحديين على أعطاءهم فرصة لالندماج في بوتقة المجتمع حيث تسهم تلك البرامج  األطفال

التدريبية على تنمية مهاراتهم االجتماعية مما يعطي فرصة لزيادة القدرة على التواصل االجتماعي 
اسفر التدريب  والمشاركة االجتماعية وااللتزام بآداب السلوك االجتماعي المقبولة في المجتمع وقد

على تلك المهارات باستخدام أسلوب اللعب إلى احداث فروق جوهرية من شانها أن تنمي مستوى 
 ادائهم على مستوى المهارات االجتماعية في سياق الحياة اليومية .

وقد كان الستخدام فنيات تعديل السلوك من تعزيز وتكرار وتقليد وتوجيه دور كبير في 
 فاعهلم مع الباحثة اثناء تطبيق انشطة البرنامج . وت األطفالاستجابات 
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 الرابع: نتائج الفرض

 القياسكل من  درجات بين متوسط احصائياً  ةتوجد فروق دال العلى أنه :الرابع ينص الفرض 
 .يبية في المهارات االجتماعيةالتتبعي للمجموعة التجر القياس البعدي و 

لمعرفة الفروق بين  (Friedman Test)ر فريدمان والختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبا
 ( 12جدول ) كما يوضحها فى المهارات االجتماعيةالتتبعية ألفراد عينة البحث البعدية و القياسات 

 (50)جدول 

 ألفراد عينة البحث فى المهارات االجتماعية  والقياسات التتبعية البعدية داللة الفروق بين القياسات 

 المتغيرات
 القائم

 بالقياس

 القياس التتبعى القياس البعدى
المتوسط  الداللة  2ف

 الحسابى
متوسط 

 الرتب
المتوسط 

 الحسابى
متوسط 

 الرتب

 التواصل االجتماعى

 1.521 5.545 5.024 05.11 5.200 05.11 االم

 1.500 5.201 5.410 58.11 5.505 5.203 الباحثة

 1.104 5.550 5.455 05.11 5.580 05.21 المشرفة

 آداب السلوك
 1.501 5.025 5.051 50.11 5.281 50.21 االم

 1.200 5.280 5.150 58.21 5.045 58.11 الباحثة

 1.511 5.505 5.410 02.01 5.505 05.11 المشرفة

المشاركة 
 االجتماعية

 1.058 5.085 5.185 54.11 5.050 54.01 االم

 1.008 5.125 5.428 54.11 5.502 51.01 الباحثة

 1.511 5.508 5.100 51.11 5.014 51.11 المشرفة

مقياس المهارات 

 االجتماعية

 1.210 5.212 5.405 08.01 5.520 00.11 االم

 1.005 5.154 5.15 02.11 5.00 05.11 الباحثة

 1.258 5.245 5.040 00.11 5.254 511.11 المشرفة

 (1.11عند مستوى )دال  *

بين القياسات البعدية والقياسات التتبعية  احصائيًاوجود فروق دالة عدم ( 31)يتضح من جدول 

 .فى المهارات االجتماعية قيد البحث اد المجموعة التجريبية ألفر
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 متوسطات القياسات البعدية والتتبعية ألفراد عينة البحث(  0) شكل 

 فى المهارات االجتماعية 

نسب التحسن للمجموعة التجريبية في القياس البعدي  تقارب ابق الس (2)شكل يظهر من  
ومن المالحظ وجود تقارب كبير بين نسب   ،قائمة تقدير المهارات االجتماعية على التتبعي القياس و 

درجات القياس البعدي على قائمة تقدير المهارات االجتماعية  للباحثة واالم و المشرفة  وايضا وجود 
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نسب درجات القياس التتبعي على قائمة تقدير المهارات االجتماعية للباحثة واالم  تقارب كبير بين
 . والمشرفة مما يؤكد على دقة النتائج وصدقها

 تفسير نتائج الفرض الرابع:
بين متوسط درجات كل من القياس  احصائياا  ةلى عدم فروق دالنتائج الفرض الرابع: ا تشير

 .ريبية في المهارات االجتماعيةة التجالبعدي والقياس التتبعي للمجموع
وترجع الباحثة ثبات مستوى المهارات االجتماعية إلى بقاء أثر البرنامج التدريبي باستخدام اللعب  

لتنمية المهارات االجتماعية والمطبق على المجموعة التجريبية و توصى بممارسة اطفال التوحد 
اء من تطبيق البرنامج لتحسين المهارات موجهة بعد االنتهانشطة جماعية حركية هادفة و 

 .االجتماعية
 (Smith & Tomes,2014دراسة كل من سميث وتوماس ) وهذا يتفق مع ما جاء في   

التوحديين على اكتساب العديد من المهارات  األطفال في مساعدةأنشطة اللعب حول دور 
جتماعي وزيادة في القدرة على االجتماعية مثل تحسن التواصل اللفظي ونمو واضح في التفاعل اال

التواصل بالعين واكتسابهم لبعض أداب السلوك االجتماعي الذي يرتضيه المجتمع كما اتفقت نتائج 
االدراسة  اميرة حسن  ;0212سوسن الكابلي ،; 0213 مع نتائج دراسة )عبد العزيز امين  أيضا

ل وبعد تطبيق البرامج التدريبة القائمة قب احصائياا جميعا على وجود فروق دالة  أكدوا( والذين 0229،
على أسلوب اللعب على مجموعة تجريبية تضم أطفال توحديين واستمرار فعالية البرامج القائمة على 
اسلوب اللعب في تنمية المهارات االجتماعية بعد توقفها لمدة تتراوح ما بين شهر الي شهرين مما 

 طبيق لفترة طويلة .يدل على فعالية تلك البرامج وبقاء اثر الت
 الخامس: نتائج الفرض

القياس كل من بين متوسط درجات  احصائياً  ةتوجد فروق دال: على أنه الخامسينص الفرض 
 .اس البعديالقلق لصالح القيمستوى البعدي للمجموعة التجريبية في القياس القبلي و 

لمعرفة الفروق بين  (Friedman Testهذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار فريدمان ) والختبار 
 . (11كما يوضحها جدول ) القلقي البعدية ألفراد عينة البحث فالقياسات القياسات القبلية و 
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 (51)جدول 

 البعدية ألفراد عينة البحث فى  القلقالقياسات داللة الفروق بين القياسات القبلية و

 القائم بالقياس المتغيرات

 القياس البعدى القياس القبلى

المتوسط  الداللة  2يمة فق

 الحسابى

متوسط 

 الرتب

المتوسط 

 الحسابى

متوسط 

 الرتب

المظاهر 

 الفسيولوجية

 1.104 *0.111 5.111 0.11 2.111 20.11 االم

 1.104 *0.111 5.111 0.11 2.111 58.21 الباحثة

 1.104 *0.111 5.111 0.01 2.111 20.11 المشرفة

المظاهر 

 السلوكية

 1.104 *0.111 5.111 51.01 2.111 21.21 االم

 1.104 *0.111 5.111 55.11 2.111 21.11 الباحثة

 1.104 *0.111 5.111 55.01 2.111 25.01 المشرفة

المظاهر 

 االجتماعية

 1.104 *0.111 5.111 0.21 2.111 51.21 االم

 1.104 *0.111 5.111 8.11 2.111 55.21 الباحثة

 1.104 *0.111 5.111 8.11 2.111 50.11 المشرفة

 مقياس القلق

 1.104 *0.111 5.111 8.11 2.111 48.11 االم

 1.104 *0.111 5.111 28.11 2.111 15.11 الباحثة

 1.104 *0.111 5.111 51.111 2.111 41.21 المشرفة

 (1.11عند مستوى )دال  *

 

راد لقبلية والقياسات البعدية ألفبين القياسات ا احصائياا ( وجود فروق دالة 11يتضح من جدول )
لصالح القياسات البعدية ،  2021عند مستوى معنوية  فى قائمة تقدير القلق المجموعة التجريبية 

 .2021 داللةعند مستوى  احصائياا حيث انخفضت مستويات القلق لدى عينة البحث بدرجة دالة 
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 حثت القبلية والبعدية ألفراد عينة البحث فى القلق قيد البمتوسطات القياسا(  1) شكل 

ارتفاع نسب التحسن للمجموعة التجريبية في القياس البعدي بالمقارنة عن القياس  (1)يظهر شكل و 
 .قائمة تقدير القلقالقبلي على 

ومن المالحظ وجود تقارب كبير بين نسب  درجات القياس القبلى على قائمة تقدير القلق   
لباحثة واالم و المشرفة  وايضا وجود تقارب كبير بين  نسب درجات القياس البعدي على قائمة ل

 . تقدير القلق للباحثة واالم والمشرفة مما يؤكد على دقة النتائج وصدقها

       ■ القياس القبلى    االم

     ■القياس البعدى        

     

     ■ القياس القبلى  الباحثة 

   ■القياس البعدى           

        

       ■ القياس القبلى   المشرفة

     ■القياس البعدى             
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 تفسير نتائج الفرض الخامس :

ن كل مبين متوسط درجات  احصائياا   دالةفروق  تشير نتائج الفرض الخامس : الي وجود
 .علىالبعدي للمجموعة التجريبية في القلق لصالح القياس البعدي القياس القياس القبلي و 

وترجع الباحثة االنخفاض فى مستوى القلق إلى تأثير البرنامج التدريبي المطبق على أطفال  
ومن يندمج بها الطفل مع اقرانه  جماعية حيث الذى يحتوى على أنشطة لعب يبية و المجموعة التجر 

القلق من  المكان بدأ واضح على عينة البحث انخفاض مستوى التقدم فى تطبيق البرنامج  الل خ
بمساعدة المشرفة  دون قلق  المختلفةاصبح لديهم القدرة على استخدام االدوات و والخوف من االخرين 

التي األنشطة بخاصة السير فوق عارضة التوازن و أدائهم ألنشطة  اللعب المتنوعة و لباحثة و وا
 .في تقليل مستويات القلق لدى عينة البحث  احصائياا تحتوى على لعب جماعي قد أثر بدرجة دالة 

فى المظاهر الفسيولوجية التي تحسنت بدرجة كبيرة  هواضحبصورة  ذلك التحسنكما ظهر 
لديهم وقد يكون ذلك ناتج عن التأثير الفسيولوجي ألنشطة اللعب  على األجهزة  احصائياا ودالة 

عمل القلب وتسهل عمل الجهاز الهضمي تحسن الحركة من معدالت التنفس و  الداخلية للجسم حيث
 .وتنشط العضالت واألعصاب 

على   األطفالأن أنشطة اللعب تساعد  (Russ,2004روس )  وهذا يتفق مع ما أشارت إليه  
صدمات الخارجية من الصراع الداخلي وال فهي تقلل التوحديين األطفاللدى خفض مستوى القلق 

( في كتاباتهم حول دور 1999( وفاضل حنا )1991لديهم وقد أشار إلى ذلك من قبل فوزي يوسف)
 .بصورة عامة األطفالاللعب في التخلص من المخاوف والقلق التي يتعرض لها 

وقد يرجع التحسن في المظاهر السلوكية واالجتماعية لطبيعة ما يحتويه برنامج اللعب من       
فاعطاء الطفل الفرصة للتعامل مع االخرين من شطة متنوعة لها أهداف سلوكية و اجتماعية أن

الغرباء في اماكن جديدة غير التي اعتاد عليها الطفل من قبل قد ساعده على التخلص من الروتين 
من وتفضيل البقاء في مكان واحد فقط منعزل بعيدا عن االخرين كما ان اللعب قد ساعد على التقليل 

 .الحركات النمطية الناتجة عن شعور الطفل التوحدي بالقلق 
كما ان اكتساب الطفل التوحدي للسلوكيات المرغوبة قد ساعد بشكل كبير في عدم شعوره بانه       

كذلك ساعد اللعب الطفل ،مختلف عن االخرين وايضا عدم شعور االخرين بانه مختلف عنهم 
التخلص من القلق و  تمكنه من مشاركة االخرين اللعبلحركية التي اكتسابة للمهارات اعلى التوحدي 

 والشعور بالعجز اثناء المشاركة في انشطة اللعب الجماعية مع االخرين .
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  التعليق العام على نتائج فروض الدراسة الحالية :: ثانًيا
دريبي باستخدام يتضح لنا من نتائج فروض الدراسة الحالية مدى نجاح وفعالية البرنامج الت      

والمهارات االجتماعية  األساسيةاللعب في اكتساب اطفال المجموعة التجريبية للمهارات الحركية 
المراد اكسابهم اياها كما ان للبرنامج دور كبير في خفض مستوى القلق لدى اطفال المجموعة 

متغيرات الدراسة وان  ومن المالحظ ايضا من خالل تطبيق البرنامج وجود ترابط قوي بين، التجريبية
 حيث يكون سبب او نتيجه له .كل متغير يؤثر على المتغير االخر 

( ، 0210نتائج دراسة عادل غنايم ، السيد الشربيني )مع نتائج الدراسة الحالية وبذلك فقد  اتفقت 
( حول دور  Ekornas,2010( ونتائج دراسة اكورناس )0226وكذلك نتائج دراسة تيري وجريج )

 .التوحديين  األطفالة المهارات الحركية في خفض مستوى القلق لدى تنمي

االهتمام بتنمية المهارات  أن( 0210دراسة كل من أسامة فاروق ،رضا الجمال ) أشارتكما       
التوحديين يساعد على تنمية المهارات االجتماعية و خفض السلوكيات النمطية  األطفالالحركية لدى 

 ، 2001)كل من  دراسة أشارت كماالقة عكسية بين المهارات االجتماعية والقلق والقلق لديهم فالع
Gillot& Walter;Bellini, 2004;White & Roperson ,2009)،يةوقد الحظت الباحثة الحال 

كلما زادت  وأنه األساسيةهناك عالقة طردية تربط بين المهارات االجتماعية والمهارات الحركية  أن
 أشارتما وذلك حسب زادت المهارات االجتماعية لدى الطفل التوحدي األساسيةية المهارات الحرك

عالقة كما ان هناك  ; Mcdonald &Catherine,2014  (Ting,2014)كل من نتائج دراسةاليه 
المهارات الحركية  ارتفعتوالمهارات االجتماعية فكلما  األساسيةعكسية بين القلق والمهارات الحركية 

 دراسة إليه أشارتما  حسبوذلك  القلق  انخفضالمهارات االجتماعية ارتفعت و  األساسية
(Gillott&Walter,2001;White&Roperson,2009  Ekornas ,2010; عادل غنايم(،)
يكون يوم الطفل  أن( لذلك يجب  0213أسامة فاروق ، رضا الجمال، ;0210أسامة فاروق ،،

االلعاب االجتماعية قدر االمكان وذلك للحد من القلق الحركية و  األنشطةالتوحدي متنوع من حيث 
 .( 0210ل غنايم والسيد الشربيني ،لديهم )عاد

 : توصيات الدراسة  ثالثًا 

يمكن للدراسة الحالية في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها أن تقدم بعض التوصيات التطبيقية لتلك 
 لي :النتائج في المجال التربوي واالسري وذلك كما ي
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ضرورة االهتمام باألنشطة الحركية لألطفال التوحديين وذلك إلكسابهم المهارات الحركية  .1
 األساسية كما جاء ببرنامج الدراسة .

توعية القائمين على شئون األطفال التوحديين بأهمية المهارات الحركية األساسية  .0
 واإلجتماعية في خفض القلق لديهم.

ثر فاعلية مع األطفال التوحديين إلكسابهم المهارات الحركية ضرورة اإلهتمام بالفنيات األك .3
األساسية واإلجتماعية مثل فنية النمذجة والتعزيز المعنوي والمادي والفوري حيث كانا اكثر 

 الفنيات فاعلية في برنامج الدراسة.

من خالل العمل مع اولياء أمور األطفال التوحديين وما أسفر عن ذلك من مشكالت الخوف  .2
نتقالهم إلى مكان التدريب ، ترى الباحثة ضرورة عمل برنامج توعوي ف يما يتعلق باألطفال وا 

 ألولياء األمورعن البرنامج قبل تطبيقة للباحثين الذين سيعملون في هذا المجال.

أن تكون جلسة البرنامج تسمج بقدر من حرية الحركة للطفل التوحدي بدال من تقييده بمكان  .1
 اعلية أكثر للبرنامج.محدد وذلك يعطي ف

 :البحوث المقترحة رابًعا

دراسة مدى فعالية البرنامج التدريبي المستخدم في هذه الدراسة في خفض االكتئاب لدى  .1
 األطفال التوحديين .

ثرها في خفض السلوكيات النمطية لدى أدراسة أثر تنمية المهارات الحركية األساسية و  .0
 األطفال التوحديين.

سبي إلسهام كل من المهارات الحركية واألساسية واإلجتماعية في خفض دراسة الوزن الن .3
 القلق لدى األطفال التوحديين.

دراسة الوزن النسبي إلسهام كل من المهارات الحركية واألساسية واإلجتماعية في خفض  .2
 السلوكيات النمطية المتكررة  لدى األطفال التوحديين.

اعية في تنمية التواصل اللفظي والتفاعل اإلجتماعي فاعلية برنامج قائم على األلعاب الجم .1
 لدى األطفال التوحديين.
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 قائمة المراجع

  المراجع العربية : أواًل 

العاديين  األطفالمستوى المهارات االجتماعية لدى  :(0211الجراح ) أسامة بطانية،عبد الناصر
( 7، )، جامعة االردنألردنية التربويةالمجلة ا،ذوى صعوبات التعلم في األردن  واألطفال

(3)(013 - 072) . 

دار المسيرة : ن، عماسمات التوحد :( 0210الشربيني ) كامل  ، السيدمصطفى  أسامة فاروق
 .للنشر والتوزيع

(: فاعلية برنامج للتربية الحركية في خفض 0210الجمال ) مسعد رضا ،مصطفى أسامة فاروق
التوحديين في مدينة   األطفالين المهارات االجتماعية لدى بعض السلوكيات النمطية وتحس

 .(71 -33) (04) ( 1) ، مجلة الدراسات المصرية والتربية وعلم النفس الطائف ،

دار :، القاهرة  النمو الحركي مدخل النمو المتكامل للطفل والمراهق( :1999) راتب أسامة كامل 
 الفكر العربي للنشر والتوزيع .

،  األطفالاالرشاد السلوكي المعرفي الضطرابات القلق لدى (: 0224)العطيةهلل عبدا أسماء
 حورس الدولية . : األسكندرية 

من حده االضطرابات   فاعلية العالج باللعب في التخفيف ( : 0210) ، وسام حسنأسماء متولي 
 جامعة المنيا.  ، كلية اآلداب ،  رسالة دكتوراه الذاتويين ، األطفالالسلوكية لدى عينة من 

اللعب الجماعية في تنمية  أنشطة( : دور 0210صادق )  احمد الخميسي ومصطفىسعد السيد 
العزيز،  ، جامعة الملك عبدمجلة كلية المعلمين  ،حدالمصابين بالتو  األطفالالتواصل لدى 

 .(3()7،)ةجد

لمصورة في تنمية بعض جداول النشاط ا استخدام( : فعالية التدريب على 0223العربي محمد زيد )
رسالة المتخلفين عقليا ،  األطفاللدى  يالمهارات االجتماعية وأثرها في خفض السلوك االنسحاب

 ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق .  ماجستير

 دار قباء الحديثة . :القاهرة  .والقلق النسان:( 0224األزرق بن علو )
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وتنمية ، مركز رعاية  مجلة رعاية وتنمية الطفولة، ي( :الطفل التوحد0223الهامي عبد العزيز )
 .(03-1) (1)(،1)، الطفولة  ،جامعة المنصورة

المتنوعة على تنمية  األنشطة(: فاعلية برنامج تدريبي مقترح ألداء بعض  0221بخش ) ة طهأمير 
التربية ،  ، كلية, رسالة ماجستيرالمعاقين عقليا القابلين للتعلم  لألطفالالمهارات االجتماعية 

 القرى ، مكة المكرمة .  أمجامعة 

ت ا(: فاعلية التدخل المبكر من خالل العالج باللعب في تنمية المهار  0229حسن )  ة عمرأمير 
 ، كلية التربية ، جامعة عين شمس .رسالة ماجستيرن ، يالتوحدي األطفالاالجتماعية لدى 

 مكة المكرمة  القرى ، أملطفل الروضة ، جامعة (: التربية الحركية 0213المشرفي )ابراهيم انشراح 
. 

ترجمة محمد عثمان نجاتي  ،التعايش مع الخوف ) فهم القلق ومكافحته ((: 1992ايزاك ماركس ) 
 دار الشروق،  . : ،القاهرة 

ذوي  لألطفالتنمية المهارات االجتماعية (: 0227عبد اهلل ) إبراهيم الكاشف ، هشامفؤاد  إيمان
 دار الكتاب الحديث . : ، القاهرة  الخاصة االحتياجات

 األنماطالتربوية على بعض  لأللعاببرنامج  تأثير( : 0211حمودة )  عصام الدين على رزق إيمان
، كلية التربية الرياضية ، جامعة  رسالة ماجستيرلطفل ما قبل المدرسة ،  األساسيةالحركية 

 المنصورة . 

 زهراء الشرق .:، القاهرة  كفيفقلق ال (: 0221إيهاب الببالوي ) 

 . دار الزهراء: ، الرياض قضايا معاصرة في التربية الخاصة ( :0224إيهاب الببالوي ، السيد علي )

من  لألطفال األساسيةبرنامج حركي لتطوير المهارات الحركية  أثر(: 0229حموده )محمود بيان 
 (36)( 0)،ية الرياضية ، جامعة األردنالترب، كلية  مجلة العلوم التربوية( سنوات ، 6-1سن )

(114- 164). 

 دار الميسره للنشر والتوزيع.  :، عمان مقدمة في التربية الخاصة (:  0212كوافحة )  مفلحتيسير 
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المعايير التشخيصية من الدليل التشخيصي واالحصائي  إلى(: مرجع سريع 0227تيسير حسونة )
 اض النفسية. األمر ستشفى م: دمشق  ، 2 –المعدل لألمراض العقلية 

فعالية برنامج للتدريب على الخيال في خفض حدة بعض  (: 0222)  بطرس  حافظ بطرس
، المؤتمر السنوي الحادي عشر لالرشاد النفسي  ما قبل المدرسة أطفالاضطرابات القلق لدى 
 .(624 - 602)( 1،جامعة عين شمس ، )

،  األسس النظرية والتطبيقية عمان األطفالند اللعب ع( : 0222العناني ) عبد الحميد حنان 
 دار الفكر العربي .  :األردن  

الصغيرة على بعض المتغيرات  لأللعاببرنامج مقترح  تأثير(: 1991عسكر )أحمد حنان 
،  مجلة علوم وفنون الرياضية الفسيولوجية والبدينة والمهارات الحركية لطفل ما قبل المدرسة ،

 .(1(  )7ية ، جامعة حلوان ، )كلية التربية الرياض

في مرحلة  األطفال( : سيكولوجية اللعب ودورها في خفض السلوك العدواني لدى 0211جمال دفي )
 ، جامعة مولود معمري ، الجزائر رسالة ماجيستير الطفولة المبكرة ،

دى (: فاعلية برنامج تدربي في تنمية المهارات االجتماعية ل0213)  عرب الرحمن خالد عبد
،  مجلة الدراسات العربية في التربية وعلم النفس  التوحدين في مدينة الرياض ، األطفال

 .(21 - 31)(37(  )7جامعة الملك فهد ، الرياض ،  )

 االجتماعيةوالمهارات  األساسية(: العالقة بين المهارات الحركية 0221القحطاني )  بن راجح خالد
، كلية التربية البدنية ،  رسالة ماجستير للتعلم ، القابلين لدى التالميذ ذوي االعاقات العملية

 جامعة الملك سعود ، الرياض . 

المجلس الوطني الثقافي  :( الكويت02)، سلسلة عالم المعرفة،مرض القلق  (:1944دافيد شيهان )
 .للفنون واآلداب

 يرة .دار المس :، الرياض  أساسيات التربية الخاصة( :0211)الالال زياد كامل 

 مكتبة اإلنجلو .  :، القاهرة  اضطراب التوحد(: 2007شقير )  محمود زينب
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 إعاقة ذوي األطفالبرنامج تعبير حركي باستخدام الدمج بين  تأثير: (0211عزب ) يحيي سارة
الغير معاقين على اكتساب بعض المهارات الحركية والتفاعل االجتماعي ،  واألطفالالتوحد 

 ، جامعة حلوان .  الرياضيةلية التربية ، كرسالة ماجستير 

في خفض القلق لذوي االعاقات  األلعاب(: دور ممارسة  0212) القحطانيسارة المعصوب 
 أمجامعة  ، رسالة دكتوراه المشلولين بالطائف ، األطفالالجسدية الحركية بمؤسسة رعاية 

 .مكة المكرمة ،رىالق

تمرينات حركية ففي تطور السلوكيات  أثر : (0210حسني )صبري متعب ، أميره  يوسف سامر
، جامعة  الرياضية، كلية التربية رسالة دكتوراه طيف التوحد ،  لألطفالالحركية األكثر شيوعا 

 بابل ، العراق .

اهلل  اهلل الحمدان ، عبد ، ترجمة عبدحقائق عن التوحد ( :0222سايمون كوهين ، باتريك بولتون ) 
 مكتبة الملك فهد الوطنية . : إبراهيم سلمان ، الرياض

 :القاهرة بين الرعايا والتجنب(  يسيكولوجية التوحد) الطفل الذاتو  ( :0212الواحد ) سليمان عبد
 المكتبة العصرية . 

دليل الوالدين :  اضطراب التوحد بين المعاناة والمعافاه( :0210) إبراهيم سليمان عبدالواحد
 . مكتبة األنجلو :، القاهرة  لمعاق نفسيافي التعامل مع الطفل اوالمتخصصين 

سرة وبرنامج للتدريب على المهارات فعالية برنامج ارشادي لأل: (0227عليوه ) علي عبد الغفار سهام
كلية التربية ، جامعة  ، دكتوراه رسالة،  األطفاللدى  وييناالجتماعية للتحقيق من أعراض الذات

 طنطا . 

، العالج ( –األسباب  –اضطرابات التوصل ) التشخيص ( :0227شاش ) محمد سالمة سهير
 زهراء الشرق للنشر والتوزيع .  :القاهرة 

تنمية المهارات الحياتية واالجتماعية لذوى االحتياجات ( : 0211شاش ) محمد سالمة سهير
 مكتبة زهراء الشرق .  :،القاهرة الخاصة 

 .عالم المعرفة للنشر :عيسى ، القاهرة  ، ترجمة حسنسيكولوجية اللعب (:  1947سوزان ميلر ) 
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( : فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارات اللعب والتفاعل 0212الكابلي ) محمد عبد الكريم سوسن 
 ، كلية األداب ، جامعة المنصورة  رسالة دكتوراه،  التوحد أطفالاالجتماعي لدى بعض 

دار : محمد عثمان نجاتي ، القاهرة  ، ترجمة الكف والعرض والقلق ( :1949سيجموند فرويد ) 
 الشروق للنشر والتوزيع .

( : فعالية برنامج ارشادي في 0210) عبد اهلل عيسى ابو السعود ، وائل حمدي محمدالسيد شادي
 ,مجلة المصرية للدراسات النفسيةال ،التوحديين األطفالتنمية بعض المهارات االجتماعية لدى 

(00(  )72). 

 دار الجيل للنشر والتوزيع . :، بيروت  أساسيات علم النفس التطوري ( :1949)حسان فالح شفيق 

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع: ، القاهرة تهدم  أمالقلق حالة وجدانية تبني ( :1992صموئيل حبيب)

(: فاعلية برنامج تدريبي في تحسين المهارات االجتماعية لدى عينة من  0213طراد نفيسه )  
، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ، جامعة قاصدي  ماجستير رسالةلتوحديين ، األطفال ا

 مرباح ، الجزائر . 

 دار الرشاد للنشر والتوزيع .  :، القاهرة   العقلية  العاقة( :0227)محمداهلل  عادل عبد

 دار الرشاد .: التوحديون ،القاهرة  األطفال: أ (0220) محمد اهلل عادل عبد

 القاهرة دار الرشاد. : جداول النشاط المصورة: ب (0220)محمد اهلل  بدعادل ع

(: بعض اضطرابات القلق واالكتئاب 0210الشربيني ) كامل غنايم ، السيدصالح محمد عادل 
(  07) ،الزقازيق  ، جامعة مجلة كلية التربية وعالقتها بالمهارات االجتماعية لدى التوحديين ،

(72 )(027 - 046). 

دار الكتب للطباعة  :، بغداد ةطرق التدريس في التربية الرياضي( : 1942س السامرائى )عبا
 والنشر . 

 04،دار النهضة ، مجلة النبأ (: سيكولوجية اللعب عند االطفال ،0222عبد الحكيم السلوم )

  .دار الفكر للنشر والتوزيع  :، عمان  علم النفس إلىالمدخل  (:0221الرحمن عدس )  عبد
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،القاهرة : الدرا العربية للنشر العالج النفسي المعرفي السلوكي ( :1994بد الستار ابراهيم )ع
 والتوزيع .

اللعب لتحسين مهارات  أنشطة(: مدى فعالية برنامج ارشادي باستخدام 0212عبد العزيز أمين )
  التذوقيةالتواصل اللفظي وغير اللفظي واالجتماعي والمهارات الحسية والبصرية والسمعية و 

 ماجستير ، ، كلية  التربية ،جامعة عين شمس . رسالة،  لتوحديين لألطفال

 .دار الفكر :، القاهرة سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة (:  0221عبد المطلب القريطي ) 
 العربي . 

ها تعريفها تصنفيها وأعراض)  االعاقات الذهنية في مرحلة الطفولة ( :0220فراج )  لبيب عثمان
 المجلس العربي للطفولة والتنمية . :، القاهرة  وتشخيصها(

 دار الوفاء. :، اإلسكندرية  لألطفالالمهارات الحركية ( : 0213) عثمان عفاف عثمان 

(: فاعليه برنامج تدريبي قائم على التمارين الحركية لتحسين التفاعل  0211غالية المارديني ) 
، كلية التربية ، جامعة  دكتوراه رسالة،  برجرسابمتالزمة المشخصين  األطفالاالجتماعي لدى 
 دمشق ، سوريا . 

 ، القاهرة : دار المعارفسيكولوجية اللعب والتعلم (: 0222عثمان ) السيد فاروق

 دار مشرق للنشر والتوزيع . :، دمشق ، سوريا  األطفالاللعب عند ( :1999فاضل حنا ) 

 مركز ديونر لتعليم التفكير  :، عمان ، األردن فكير صغارنا تنمية ت (:0216الفعر )  عوض فاطمة

مؤسسة الملك خالد  :، الرياض  التوحد كيف نفهمه ونتعامل معه(:  0226المغلوث )  بن حمد فهد
 الخيرية .

بالمرحلة االبتدائية  األطفال( : دراسة تجريبية لخفض مستوى القلق عند 1992يوسف ) فوزي فوزي
 ، جامعة أسيوط . التربية كليةلمسلي ، رسالة ماجستير ، باستخدام اللعب ا

 ، القاهرة : مكتبة االنجلو. اختبارات ومقاييس نفسية (:1947فيوال الببالوي )

ترجمة عبد على نصيف ،الموصل ، العراق : مديرية دار التعلم الحركي . ( 1947كورت ماينل )
 الكتب
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الحركية لتنمية  األنشطةمج تدخل مبكر قائم على برنا استخدام أثر(: 0212عثمان ) أحمد لمياء
مجلة دراسات ذوي اضطراب التوحد ،  األطفالبعض المهارات الحركية الفعلية الدقيقة لدى 

 . (72 -11)(17( ) 1، جامعة األسكندرية ،  ) الطفولة

، الكويت يةسلسة كتب ثقاف ، عياد ، ترجمة فاطمة التوحديين العلم والخيال ( :0212لورا شربيان ) 
 المجلس الوطني للثقافة والفنون .:

دار النهضة  :،  القاهرة، ترجمة عبد الرحمن سيلمانباللعب األطفالعالج :(1992كالرك موستاكس)
 للنشر والتوزيع . 

 دار الهالل للنشر والتوزيع .  :، القاهرة اض النفسية األمر أوالدنا و  ( :1942كلير فهيم ) 

القاهرة : ، ترجمة سليمان عبد الرحمن ، اللعب ونمو الطفل (: 1996ند )ماريا بيرس ، جنييف ال
 دار زهراء الشرق 

مقياس االتجاه نحو االختبارات  )قلق (:  1947الشناوي ) محمد الهوارى ، محروس محمود ماهر 
 .(171 - 172)( 7)(  00،  )  رسالة الخليج العربي مجلة ، االختبار(

اعلية برنامج تدريبي في تنمية المهارات االجتماعية لدى عينة من (: ف0227غزال ) فتحي مجدي
 ، كلية الدرسات العليا ، جامعة االردن .  ماجستير رسالةالتوحدين في مدينة عمان ،  األطفال

( : مدى فاعلية برنامج ارشادي نفسي تربوي لتخفيف المشكالت 0227الخطيب ) جواد محمد 
، كلية التربية ،  دكتوراه رسالةالبتدائية باستخدام أساليب اللعب ، السلوكية لدى تالميذ المرحلة ا

 جامعة األزهر ، غزه ، فلسطين . 

 دار قباء للنشر والتوزيع  :، القاهرة دراسات في الصحة النفسية (: 1994عبد الرحمن ) السيد محمد

دار صفاء  :ن ، عما صعوبات التعلم بين المهارات واالضطرابات (:0211) محمد محمد النوبي
 للنشر والتوزيع . 

برنامج تعليمي باستخدام الوسائط المتعددة على بعض  تأثير(: 0212)المتوليمحمد عاطف 
، كلية التربية الرياضية ، جامعة  دكتوراه رسالة،  األطفاللرياض  األساسيةالمهارات الحركية 

 المنصورة
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متيازات المهارية والنفسية في المجال اال (:1947رضوان ) نصر الدين عالوي ، محمد حسن محمد
 دار الفكر العربي للنشر والتوزيع .  :، القاهرة الرياضي 

دار الثقافة للنشر  :، عمانالتوحد ونظرية العقل (: 0212الجوالدة )عيد ، فؤاد اإلماممحمد صالح 
 والتوزيع. 

 .،عمان :دار المسيرة للنشر  علم نفس اللعب(: 0211صوالحة ) أحمد محمد

الموهوبين ذوي  لألطفال( : تنمية المهارات االجتماعية 0210عكاشة ، أماني فرحات ) فتحي محمود
، ، كلية التربية ، جامعة دمنهور المجلة العربية لتطوير التفوقالمشكالت السلوكية المدرسية ، 

(3( )2 )( 116 -  127 ) 

األردن الدار العلمية الدولية  :، عمانحركيالنمو البدني والتعلم ال:(0221) إبراهيم مروان عبدالمجيد
 للنشر والتوزيع . 

 :، عمان  ((: اضطرابات التوحد ) األسباب ، التشخيص العالج 0211القمش )  نوري مصطفى
 دار الميسره للنشر والتوزيع .

ار د :، القاهرة ( التوحديين ) دليل الوالدين والمعلمين األطفالرعاية  (: 0221)  علي منى خليفة
 السحاب للنشر والتوزيع . 

 دار النشر للجامعين . :، القاهرة  معجم مصطلحات علم النفس(: 1992منير الخازن ) 

صغيرة في تطوير قدرات حركية محددة  ألعابمجموعة  تأثير(: 0212الدليمي ) عبد زيد ناهد
معة بابل، ، جامجلة العلوم الرياضية ، (4 -7للتلميذات بعمر ) األساسيةوبعض الحركات 

 .(032 - 027)(2( )3، )العراق

حورس الدولية للنشر  :، االسكندرية  الطفل التوحدى في األسرة( : 0222السعود ) أبو إبراهيم نادية
 والتوزيع . 

الحركية واأللعاب االجتماعية  باآللعاببرامج  استخدام أثر( :0222)  محمد ال مراد نبراس يونس
رسالة  ( سنوات ، 6-1الرياض بعمر )  أطفالاالجتماعي لدى  والمختلطة في تنمية التفاعل

 .، العراق ، كلية التربية الرياضية ، جامعة الموصل دكتوراه 
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دار  :القاهرة ، عالجها ( –) أسبابها  لألطفالالمشكالت النفسية  ( :0223الشوربجي )عباس نبيلة 
 النهضة العربية . 

بالذات والتواصل االجتماعي وفاعلية  العنايةمهارات  (: بعض0211)  السيد حمادي نجوى فاروق
داب ، جامعة ، كلية األ ماجستير رسالة الذاتويين، األطفالبرنامج تدريبي لدى عينة من 

 المنصورة . 

السلوكية لدى  األنماطفي تعديل بعض  وأثره(: برنامج تربية حركية 0210)الفيتوريبكر  نهاد أبو
 كلية التربية الرياضية ، جامعة اإلسكندرية . ، كتوراهد رسالةالتوحدي ،  األطفال

(: فعالية برنامج تدريبي سلوكي في تنمية المهارات االجتماعية 0227)  الحمادي أبو بكر أحمد نور
 ،جامعة الفيوم  – مجلة كلية التربيةالمعاقين فعليا القابلين للتعلم ،  األطفالوالثقة بالنفس لدى 

(2( )7). 

المصابين  لألطفالتصميم برنامج لتنمية السلوك االجتماعي  :(  0221)  الدين  مالك فؤاد هالة
 ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس .  دكتوراه رسالةبأعراض التوحد ، 

 ، القاهرة : مكتبة االنجلو المصرية . الطفل والعاب الروضة(: 1991قناوي )محمد هدى 

 مكتبة األنجلو .  :،القاهرة لطفل الذاتوى بين المعلوم والمجهول ا :(0224هال السعيد ) 

مدى فاعلية برنامج عالجي  باللعب في تنمية المهارات اإلجتماعية لدى  (0212والء محمد حسن )
 .،جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة ماجستيررسالة  األطفال التوحديين،

( في تنمية TEACHاعلية الجانب الحركي من برنامج ) مدى ف :(0212خضر )  محمد والء 
كلية التربية الرياضية ،  ،ماجستير رسالةالمهارات الحركية واالجتماعية عند أطفال التوحد ، 

 جامعة اليرموك ، األردن . 

، الرياض ، مكتبة الملك سمات التوحد تطويرها وكيفية التعامل معها :(  1999الشامي ) علي وفاء
 طنية للنشر . فهد الو 

 مركز جده للتوحد .  :، الجمعية الخيرية النسوية سمات التوحد (  0222الشامي ) علي وفاء
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دار  :،االسكندرية  العاقة الغامضة ) التوحد(:(  0212سالمة ) شكري خليفة ، ربيع  السيد وليد
 الوفاء للطباعة والنشر .

طرق علمية لمعالجة صعوبات  –طبيقية ت أنشطةصعوبات التعلم )  :(0210وليد بن هاني ) 
 دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع . :، عمان التعلم 
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 الدراسة باللغة العربية:ملخص 

 االجتماعيةوالمهارات  األساسيةاللعب لتنمية المهارات الحركية  باستخدام تدريبيفعالية برنامج  
 التوحديلدى الطفل   في خفض مستوى القلق وأثره

 :قدمةم

ائي العام يعتبر التوحد بمثابة اضطراب نمائي عام أو منتشر ويستخدم مصطلح االضطراب النم
ورها خالل مرحلة ظهشارة إلى تلك المشكالت النفسية الحادة التي يبدأ والمنتشر في الوقت الراهن لإل

جتماعي الطفولة المبكرة ويتضمن مثل هذا االضطراب قصوراا حاداا في نمو الطفل المعرفي واال
ة النمائية واالنفعالي والحركي والسلوكي مما يؤدي بطبيعة الحال إلى حدوث تأخر عام في العملي

: 0220 عبداهلل، لمختلفة )عادليترك آثاراا سلبية متعددة على الكثير من جوانب النمو ا بأسرها والذي
0)  

ومن أهم البرامج التربوية المقدمة للطفل التوحدي هي البرامج التي تعتمد على اللعب كوسيلة  
تعليمية فقد أثبتت العديد من الدراسات فعاليته في اكساب الطفل التوحدي العديد من  المهارات 

اللعب بسبب القصور في سلوكياتهم  ونفضير  ونالتوحدي األطفال أن وقد لوحظالحياتية الالزمة 
ذة التي يبديها افيجدون صعوبة في التفاعل االجتماعي مع اآلخرين كما أن السلوكيات الحركية الش

الطفل التوحدي تتداخل مع قدرتهم على بناء عالقات مع اآلخرين والتي تنتج عن الشعور بالقلق 
 & Swaimقه في مسايرة اآلخرين والتفاعل معهم)والتوتر الذي يشعر به الطفل التوحدي نتيجة اخفا

Morgan, 2001:195). 

ساليب الفعالة الشائعة في مجال تعديل السلوك وعالج المشكالت السلوكية فهو أحد الطرائق واأل
ا وذا قيمة تربوية إذا ما استغل بطريقة صحيحة لمساعدة ا وهادفا لدى األطفال بحيث يكون موجها 

شباع الكثير ا  للقلق والتوتر و  لتنفيس عن انفعاالته ومخاوفه فيعد بذلك مخرجاا الطفل على التعبير وا
حباطات ومشاعر من الحاجات والرغبات التي لم تتحقق في الحياة اليومية بهدف التقليل من اإل

  .(02:  0211الضيق والقلق لدى الطفل في المواقف الحياتية )جمال دفي ،

 مشكلة الدراسة:

األطفال التوحديين لدراسة أثر اللعب في حياتهم ودوره في تنمية النواحي االجتماعية اختارت الباحثة  
القلق لديهم ، واختصت هذه الفئة بالتحديد لما تعانيه من إهمال شديد  مستوىوالحركية و تخفيف 
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وتهميش وضعف في الخدمات المقدمة من الدولة واعتبارهم فئة من فئات اإلعاقة العقلية ال تتوافر 
لذلك كان البد من التوسع في تصميم البرامج التدريبية التي  ،لهم مراكز حكومية ومدارس خاصة بهم

تعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم لمساعدتهم على التواصل مع المجتمع الذي يعيشون فيه وذلك 
ماج الطفل تتسم بالمتعة والمرح والبهجة مما يساعد على اند من خالل أنشطة اللعب الجماعية التي

 التوحدي والخروج من الروتين والعزلة التي يعيش فيها .
 وقد تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي : 

ما فاعلية برنامج تدريبي باستخدام اللعب في تنمية المهارات الحركية األساسية والمهارات االجتماعية 
  وأثره في خفض مستوى القلق لدى الطفل التوحدي ؟

 همية  الدراسة :أ

 تطبيق برنامج تدريبي باستخدام اللعب يساعد على: -1

 تنمية المهارات الحركية األساسية لدى الطفل التوحدي. -أ

 تنمية المهارات االجتماعية لدى الطفل التوحدي. -ب

 خفض مستوى القلق لدى الطفل التوحدي   -ج        

 حركية األساسية والقلق لدى الطفل التوحديندرة الدراسات العربية التي تناولت المهارات ال -0

توضيح أهمية استخدام أسلوب اللعب في تعليم الطفل التوحدي بدال من الطرق واألساليب   -3
 الروتينية في التعامل معهم .

 يجب أن يكون اللعب مستمر وأساسي في البرنامج اليومي للطفل التوحدي .  -2
 الدراسة :أهداف 

 :من أجل تحقيق مايلي.نامج تدريبي باستخدام اللعب تطبيق بر تهدف الدراسة إلى 

 هارات الحركية األساسية لدى الطفل التوحدي.تنمية الم -أ

 تنمية المهارات االجتماعية لدى الطفل التوحدي. -ب
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  فروض الدراسة :
 

البعدي للمجموعة القياس القياس القبلي و كل من  بين متوسط درجات احصائياا توجد فروق دالة  .1
 في المهارات الحركية األساسية لصالح القياس البعدي . التجريبية

التتبعي القياس القياس البعدي و كل من  بين متوسط درجات احصائياا توجد فروق دالة ال  .0
 للمجموعة التجريبية في المهارات الحركية األساسية .

للمجموعة  البعديالقياس القياس القبلي و كل من  بين متوسط درجاتاحصائياا  توجد فروق دالة .3
 التجريبية فى المهارات االجتماعية لصالح القياس البعدي .

التتبعي القياس القياس البعدي و كل من  بين متوسط درجاتاحصائياا توجد فروق دالة ال  .2
 للمجموعة التجريبية في المهارات االجتماعية .

مجموعة التجريبية البعدي للالقياس القياس القبلي وكل من  توجد فروق دالة بين متوسط درجات .1

 .القلق لصالح القياس البعدي  مستوى  في
 مصطلحات الدراسة :

 Basic motor skillsالمهارات الحركية األساسية 

الحركة لدى الطفل التوحدي وتنقسم إلى  أشكالولى أتعرفها الباحثة الحالية إجرائياا بأنها: 
كم والسيطرة مثل الرمي واللقف والركل مهارات انتقالية مثل المشي والجري والقفز ومهارات التح

األتزان والثبات، وتلك الحركات ضرورية للمشاركة في األلعاب الفردية والجماعية المختلفة  ومهارات
ويعبر عنها بالدرجة المرتفعة التي يحصل عليها الطفل التوحدي  في االختبارات الحركية من إعداد 

  .الباحثة

 killsSocial sالمهارات االجتماعية 

الباحثة الحالية المهارات االجتماعية إجرائياا بأنها : مجموعة من السلوكيات الهادفة التي  هاتعرف
تنمى من خالل التدريب والممارسة وتشتمل على قدرة الطفل التوحدي على التواصل االجتماعي مع 

لفظي والقدرة على  اآلخرين من خالل االتصال بالعين واالنتباه واستخدام التواصل اللفظي والغير
تقليد اآلخرين والتفاعل معهم في المواقف االجتماعية المختلفة كما تشمل القدرة على االلتزام بالسلوك 

وامر الكبار والمحافظة على النظافة أاالجتماعي المقبول من انتظار الدور وااللتزام بالتعليمات وتنفيذ 
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والقدرة على تكوين  في اللعب مع األقران والكبار الشخصية كما تشمل القدرة على المشاركة الجماعية
صداقات معهم وتقاس بالدرجة المرتفعة التي يحصل عليها الطفل التوحدي على قائمة تقدير 

 المهارات االجتماعية من إعداد الباحثة.

 Anxeityالقلق 

ب الطفل تعرف الباحثة الحالية القلق إجرائياا بأنه: شعور بالخوف والضيق واالنزعاج ينتا
التوحدي يظهر في صورة مظاهر فسيولوجية تتمثل في إحمرار الوجه وكثرة التبول واضطراب النوم 
وصعوبة التنفس وزيادة ضربات القلب والشعور باالختناق كما يصاحبه مظاهر سلوكية تتمثل في 

هر ن واحد والصراخ بدون سبب وكذلك تظهر مظاآحركات االستثارة وكثرة البكاء والضحك في 
ا ويقاس الخوف من اآلخرين  والشعور بالخجل وتفضيل العزلة والبقاء منفردا  اجتماعية تتمثل في

 بالدرجة المرتفعة التي يحصل عليها الطفل التوحدي في قائمة  تقدير القلق من إعداد الباحثة.

 Autistic Childالطفل التوحدي 

تم تشخيصه بأنه مصاب بالتوحد وفق معايير تعرفه الباحثة الحالية  إجرائياا بأنه : الطفل الذي 
وتم تحديد شدة التوحد لديه  (DSM-IV)التوحد في الدليل التشخيصي واالحصائي لالضطرابات 

 (.shopler,1983) إعداد)  CARSباستخدام مقياس تقدير التوحد الطفولي )
 

  : دراسةأدوات ال

  .إعداد الباحثة         االختبارات الخاصة بالمهارات الحركية األساسية        -

 .قائمة تقدير المهارات االجتماعية  للطفل التوحدي              إعداد الباحثة -

  .قائمة تقدير القلق للطفل التوحدي                              إعداد الباحثة -

 .إعداد الباحثة  البرنامج التدريبي باستخدام اللعب                             -
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 ينة الدراسة :ع

سنوات تم  7 – 6والذين تتراوح أعمارهم ما بين  اناث 0ذكور و 0أطفال  2بلغت عينة الدراسة 
باضطراب التوحد وفقا إلى معايير التوحد في مسبقا اختيارهم بطريقة عمدية ممن تم تشخيصهم 

داد الجمعية من اع( DSM-IVالدليل التشخيصي األحصائي لالضطرابات العقلية الطبعة الرابعة )
- 32والذين حصلوا على درجة متوسطة تتراوح مابين )  (APA,1994)االمريكية للطب النفسي 

وقد أعادت  (Shopler,1983من اعداد شوبلر)( CARS( على مقياس التوحد الطفولي )36
 التي تم التوصل الباحثة تطبيق المقاييس السابق ذكرها مرة أخرى بهدف التأكد  من صحة  النتائج

 . اليها مسبقا

 وقد توصلت نتائج الدراسة الى التالي :
وجود فروق دالة إحصائياا بين متوسط درجات كل من  القياس القبلي والبعدي للمجموعة  .1

 التجريبية في المهارات الحركية األساسية لصالح القياس البعدي 

القياس التتبعي عدم وجود فروق دالة إحصائياا  بين متوسط درجات كل من القياس البعدي و  .0
 للمجموعة التجريبية في المهارات الحركية األساسية  

وجود فروق دالة إحصائياا بين متوسط درجات كل من القياس القبلي و القياس البعدي  .3
 للمجموعة التجريبية فى المهارات االجتماعية لصالح القياس البعدي 

لقياس البعدي والقياس التتبعي عدم وجود فروق دالة إحصائياا  بين متوسط درجات كل من ا .2
 للمجموعة التجريبية في المهارات االجتماعية .

وجود فروق دالة بين متوسط درجات كل من  القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة  .1
 التجريبية في القلق لصالح القياس البعدي .

و القياس عدم وجود فروق دالة إحصائياا  بين متوسط درجات كل من  القياس البعدي  .6
 التتبعي للمجموعة التجريبية في القلق  .

ثر  البرنامج التدريبي باستخدام اللعب في تنمية المهارات الحركية أمما يدل على فعالية ونجاح 
 .ساسية والمهارات االجتماعية وخفض مستوى القلق لدى الطفل التوحدياأل
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English summary 

The effectiveness of the training program using playing to 

develop the basic motor skills, social skills and its impact in 

reducing the level of anxiety in autistic child 
 

Introduction: 

Autism is as a general widespread developmental disorder.  the term" 

general developmental and widespread disorder" is currently used  to 

indicate that severe psychological problems begin to appear during early 

childhood.  These problems include severe deficiency in the child's 

cognitive, social, emotional, motor, and behavioral growth, which naturally 

lead to a general developmental retardation growth, and negatively effect on 

many aspects of the various growth (Adel Abdullah, 2002: 2) 

Among most important educational programs provided to autistic 

children, are programs that rely on playing.  As many studies recommended 

these programs effective tools to teaching the autistic child many life skills. 

It has been observed that autistic children refuse to play because of 

abnormalities in their behavior.  So,  autistic children  suffer difficulty in 

social interaction with others and also in the abnormal motor behaviors 

shown by autistic child interfere with their ability to build relationships with 

others that result from feelings of anxiety and tension felt by the autistic 

child, as a result of failing to keep pace with others and interact with them 

(Swaim & Morgan, 2001: 195). 

One of the common and effective methods in the field of behavior 

modification and treatment of behavioral problems in children is playing 

educational programs, which are directed and purposeful educational value, 
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if used the right way to help the child to express and vent their emotions and 

fears. These playing programs are be deemed that a way out of anxiety, 

tension and satisfy a lot of needs and desires unfulfilled in life daily in order 

to reduce the frustrations and feelings of distress and anxiety in the child's 

life situations (Gamal Diffi .2015: 24). 

Problem of the study: 

The researcher selected the autistic children to study the impact of the 

play in their lives and its role in the development of social and kinetic 

aspects and relieve the anxiety level they have.  She choose these categories 

of abnormal children because they have not any attention in their special 

services provided by the government. As a category of mental disability 

categories, they are not able to access to government centers and private 

schools. Therefore, the researcher thought that it was necessary to expand 

the training programs that are working to develop their abilities and skills, 

aiming at helping them to communicate with the community in which they 

live. The researcher has designed a collective play  program includes 

activities of fun and joy which helps autistic child merger and out of the 

routine and life  isolation. 

Objectives of the study: 

The study aimed to apply the training program using the play in order 

to achieve the following. 

a) Development of basic motor skills among autistic children. 

b) Development of social skills among autistic children. 
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Hypotheses of the study: 

1. There are significant differences between the average scores of both 

pre and post measurements through the experimental group in the 

basic motor skills for the benefit of posttests. 

2. There are no statistically significant differences between the average 

scores of post and follow up tests among children in experimental 

group in the basic motor skills. 

3. There are significant differences between the average scores of both 

pre and posttests among children in the experimental group in social 

skills for the benefit of posttests.  

4. There are no statistically significant differences between the average 

scores of pre and follow-up tests among children in experimental 

group in social skills. 

5. There are significant differences between the average scores of pre 

and post measurements among children in the experimental group in 

the level of anxiety in favor of post measurement. 

Terminology of the study: 

Basic motor skills 

The researcher procedurally defined it as: the first forms of movement 

with the autistic child and is divided into a transitional skills such as 

walking, running and jumping, skills of controlling such as throwing and 

catching, kicking, and skills of balance and stability, those movements 

necessary to participate in different games and expressed high degree 

obtained by the autistic child in motor skill tests prepared by the researcher. 
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Social skills 

The researcher procedurally has defined social skills as a set of targeted 

behaviors that are developed through training and practice and include 

autistic child on social networking with the ability of others through eye 

contact and attention, the use of verbal and non-verbal and the ability to 

imitate others, interact with them in various social situations.  They also 

include the ability to comply with acceptable social behavior than waiting 

for the role and stick to the instructions and orders by adults.  Also, they 

involve maintaining personal hygiene and the ability to participation in play 

with peers and adults, and the ability to make friends with them.  Social 

skills are measured with the high scored obtained by the autistic child on the 

list of estimating social skills that prepared by the researcher.   

 

Anxiety  

The researcher procedurally defined it as: a sense of fear and distress and 

discomfort of autistic child appears in the image of the manifestations of 

physiological represented in facial redness and frequent urination and sleep 

disturbance, difficulty breathing, increased heart rate and a feeling of 

suffocation. Anxiety is also accompanied by manifestations of behavioral 

represented in arousal, crying, laughter and scream all in the same time. The 

autistic children show cause as well as a social manifestation is the fear of 

others and a sense of shame and isolation, preferring to stay alone and 

measured the high-class obtained by the autistic child in the list of concern 

estimate prepared by the researcher. 
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Autistic child  

The researcher procedurally defined it as: a child who has been 

diagnosed as autistic according to the autism criteria in the Diagnostic and 

Statistical Manual of Disorders (DSM-IV) were determined the severity of 

autism has estimated using Childhood Autism Rating Scale (CARS) 

prepared by (Shopler, 1983). 

Tools of the Study: 

 Tests for basic motor skills                            prepared by the researcher. 

 List of estimating social skills among autistic children 

                                                                Prepared by the researcher. 

 List of estimating of anxiety among autistic children   

             Prepared by the researcher. 

 The training program using a play                 prepared by the researcher. 
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Sample of the study: 

The study sample was 4 children 2 males and 2 females aged between 

6-7 years.  They were intentionally selected from children  who are already 

diagnosed with autism, according to the autism criteria in the Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV) prepared 

by the American Society of Medicine psychological (APA, 1994), who 

achieved  a medium grade ranging between (30-36) on Childhood Autism 

Rating Scale (CARS) ,prepared by Hoppler (Shopler, 1983). The researcher 

has applied the previous standards in order to confirm the results obtained 

advance it. 
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